
ZPRAVODAJZPRAVODAJ
R a d y  m ě s t a  F r ý d k u - M í s t k u
Březen 2013 č. 6 Ročník XXIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek• • • •

slovo primátora
Vážení občané,
úterní zasedání zastupitelstva roz-

hodlo o tom, že město bude stavět no-
vou halu Polárka. Snažili jsme se tento 
krok veřejně co nejlépe odargumento-
vat, a protože i opoziční Petr Konůpka 
prohlásil, že ze všech šesti námi připra-
vených prezentací během hodiny a půl 
vyznělo, že naprosto nejlepším řešením 
je výstavba nové haly, věřím, že se nám 
to skutečně podařilo. Neznamená to, že 
neexistují protiargumenty, ale to, že důvodů, proč se rozhodnout pro 
výstavbu nové haly na úkor rekonstrukce stávající VSH, se najde 
dost a dost. Z jednání jsem pochopil, že i kdybychom řekli jakékoliv 
argumenty, stejně by to u některých zastupitelů nezměnilo jejich roz-
hodnutí. Tak tomu bude i u některých z vás a s tím se nedá nic dělat. 
Vážím si lidí, kteří chtějí aktivně zasahovat do věcí veřejných, ale kdo 
například z lidí podepsaných pod petici má přehled, jaký je skutečný 
stav VSH? Vždyť i dané možnosti seznámit se na vlastní oči s pro-
vozem stávající haly, která má víceúčelovost pouze v názvu a její re-
konstrukce by na tom nic nezměnila, využil jediný opoziční zastupitel!

Vyhráli jsme i bitvu s památkáři, které také nezajímal selský rozum 
ani ekonomika, a k debatě o architektuře chci snad už jen říct, že je 
jako umění – někomu se jistý objekt může líbit, jinému naopak. 

Vážení občané,
v čem se zřejmě shodneme se všemi, je fakt, že město jako Frýdek-

-Místek si zaslouží multifunkční arénu, která uspokojí veškeré nároky 
ze sportovní, ale i kulturní oblasti. Taková nám dnes chybí, stejně jako 
před časem našemu městu chyběly důstojné možnosti pro koupání. I 
tehdy jsme se nebáli nové výstavby s přesvědčením, že čas nám dá za 
pravdu. Nepochybujeme o tom, že u Polárky tomu bude zrovna tak, že 
bude v našem městě zářit, bude Frýdku-Místku slušet a propagovat jej 
podobně jako aquapark široko-daleko.  Michal Pobucký

Měl to být střet argumentů, 
nikoliv názorů a postojů, ale 
jako by se na něj připravila 
jen jedna strana. Jasno totiž 
měli všichni – stejně půjde o 
debatu rozhodnutých zastu-
pitelů s již rozhodnutými za-
stupiteli. Frýdecko-místecké 
zastupitelstvo v úterý 2. dub-
na rozhodlo o tom, že město 
postaví novou víceúčelovou 
halu Polárka.

V úvodu vystoupil ředitel 
Sportplexu Petr Slunský, který 
seznámil s činností společnosti, 
která zdaleka nemá ve správě 
jen aquaparky a víceúčelovou 
sportovní halu, a zdůraznil, že 
hala Polárka razantně zvedne 
šance provozovat s dlouhodo-
bou perspektivou funkční kvalitní 
středisko sportu i kultury. Primá-
tor Michal Pobucký poté v pre-
zentaci provedl arénami extrali-
gového hokeje a zaměřil se na 
jejich kapacitu, následovaly pr-
voligové zimáky i s návštěvností, 
aby podpořil fakt, že hala Polárka 
bude mít dostatečnou kapacitu 
2500 diváků. V závěru došlo i 
na architektonické klenoty hal ve 
světě, včetně „Ptačího hnízda“ 
z Pekingu, které bylo inspirací 
pro návrh haly Polárky. Znovu 
zopakoval, co všechno v hale 
občané a sportovci najdou, a vy-
zdvihl její variabilitu pro pořádání 
kulturních a sportovních akcí. 

Petr Slunský následně oko-
mentoval prezentaci „Hala Po-
lárka versus VSH“. „Prezentace 
je zaměřena na to, co máme, 
a co bychom mohli a chtěli mít. 
VSH má kapacitu 6 tisíc míst 
a opravenou ledovou plochu, 
to je bohužel z kladů vše. Po-
strádáme zázemí pro sport a 
kulturu, což někteří zastupitelé, 
kteří využili naší nabídky a halu 
si prohlédli, viděli na vlastní 
oči. Chybí funkční technologie 
pro podporu sportovní činnos-

ZASTUPITELSTVO ROZHODLO: Vedení města připravilo smršť argumentů pro výstavbu nové haly.
Foto: Petr Pavelka

Město postaví halu PolárkaMěsto postaví halu Polárka
ti, fungující akustika a hlediště, 
nemáme kvalitní střechu, po 
každé zimě nás čekají náročné 
opravy, protože sníh klouzající 
po střeše strhává tenké pláty, do 
haly zatéká, mixážní pulty jsou 
v předpotopním systému mono, 
samostatnou kapitolou jsou 
rozvody, kde musíme hodně 
improvizovat, abychom je vůbec 
udrželi v chodu. K tomu veselej-
šímu. Polárka bude odpovídat 
nynějším standardům kvality pro 
všechny druhy sportovních akcí, 
nejen ledové, ale i míčové spor-
ty, budeme umět svižně změnit 
halu z hokeje třeba na volejbal 
nebo tenis. Získáme kanceláře 
s denním světlem, které nám 
dnes chybějí, a rodiče budou 
moci sledovat ratolesti z tepla 
s dojmy jako ze skyboxů, bude-
me mít střelnici, dvě badminto-
nová hřiště a až čtyři ping-pon-
gové stoly,“ shrnul Petr Slunský.

Protože hala Polárka není jen 
o stavbě, ale i o penězích, další 
prezentace porovnávala náklady 
na výstavbu Polárky a náklady 
na rekonstrukci VSH. „Jestliže 
u Polárky vyšla cena z elektro-
nické aukce 284 milionů korun, 
rekonstrukce dle projektové 
dokumentace by vysoutěžená 
mohla přijít na nějakých 350 mi-
lionů. A to nelze spolehlivě zjistit 
stav vnitřních ocelových kon-
strukcí haly, takže projektovaná 
cena předpokládá, že vnitřní 
konstrukce jsou zcela v pořád-
ku. Určitě ale budou zasaženy, 
hala se stavěla deset let, kdy 
byla vystavena povětrnostním 
vlivům. Rekonstruovaná hala by 
navíc neměla žádnou přidanou 
hodnotu, badminton, střelnici, 
kanceláře atd.,“ argumentoval 
primátor Michal Pobucký.

Vedení radnice odprezento-
valo také zadluženost města, 
která byla na začátku volebního 
období 433 milionů a i s pláno-

vanou výstavbou haly Polárka 
klesne na konci období na 415 
milionů, díky úsporám učiněným 
v letech 2010-2013.

Opoziční zastupitelé debatu 
směrovali k oddálení rozhodnutí 
do srpna 2013, kdy se má vyjá-
dřit developer ohledně výstavby 
obchodního centra v daném pro-
storu. Martin Špetla z TOP 09 po-
několikáté obracel pozornost na 
potencionální šance na zisk ev-
ropských dotací pro výstavbu Po-
lárky. „Bohužel evropská komise 
nechce financovat sportoviště, 
ani kulturní zařízení. Navíc mi-
nisterstvo pro místní rozvoj není 
připraveno na čerpání peněz ob-
dobí od roku 2014, představitelé 
měst a obcí se v tomto smyslu 
obrátili na premiéra Nečase, ať 
urychleně zjedná nápravu,“ upo-
zorňoval primátor na neschop-
nost vládních stran, včetně TOP 
09. Zdůraznil také, že argumen-
tace obchodním centrem nemá 
vliv na rozhodování: „Ať se dnes 
rozhodneme jakkoliv, developer 
má až do 13. 8. možnost roz-
hodnout se, zda bude obchodní 
centrum stavět či nikoliv.“

Vedení města označilo jako 
iluzorní postoj některých zastu-
pitelů, že by se hokej ve městě 
mohl uvrhnout do provizoria, kdy 
by hledal azyl v jiných halách. 
Stejně tak byl rozbit argument 
nákladné demolice VSH za desít-
ky milionů dodatečných investic, 
protože Sportptlex již obdržel na-
bídky firem na demolici za cenu 
šrotu. Opoziční zastupitelé se 
rovněž pokusili nasadit vedení 
města psí hlavu v tom smyslu, že 
„nechalo halu takto zchátrat“. His-

torii osudu VSH tedy připomněla 
senátorka Eva Richtrová, která 
je v zastupitelstvu od roku 1990. 
„Dnešní situaci jsme nezavinili. 
Jestliže ta hala je takový skvost, 
jak je citováno, jak je možné, že 
hala byla zastavena a nakonec 
spadla do konkurzní podstaty? 
Vykoupili jsme ji v dražbě v roce 
2004, což bylo rozhodnutí tehdej-

šího zastupitelstva, neměli jsme ji 
tedy vůbec z té zástavy vykupo-
vat? Dovedete si představit, že 
bychom to neudělali? Místo haly 
by byly dnes akorát trosky. Zkus-
me se na to dívat dnešníma oči-
ma. Ponechme emoce stranou, 
já návrh podpořím,“ reagovala 
Eva Richtrová. 

(Pokračování na straně 9)
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HOVORY S OBČANY: Dotazy občanů komentoval i zástupce Ředi-
telství silnic a dálnic.   Foto: Petr Pavelka

Zelinkovice-Lysůvky se učí sžívat s R 48Zelinkovice-Lysůvky se učí sžívat s R 48
hlasy se ozývaly zase odjinud.

„Na jednom konci si obyvatelé 
oddechli, na Lysůvkách se ale ži-
votní podmínky zhoršily,“ shrnula 
na úvod stav předsedkyně osad-
ního výboru Alice Ondračková. 
Poté už zástupci Ředitelství silnic 
a dálnic a realizujících firem od-
povídali na dotazy občanů, jaký 
bude další vývoj stavby a přede-
vším opatření, která všem ještě 
mohou pomoci ke klidnějšímu 
bydlení. Probírala se petice za vy-
budování protihlukové stěny, kdy 
se lidé obávali způsobu měření 
hluku i benevolentních limitů. Bylo 
jim sděleno, že současné limity 
jsou naopak mnohem přísnější 
než dřívější, že příslušná měření 

provede nezávislá Krajská hygi-
enická stanice, na základě jejíchž 
výsledků bude muset investor 
přijmout potřebná opatření. „Měs-
to není investorem této stavby, 
ale na všech stranách máme 
korektní spolupráci, na problémy 
upozorňujeme a stavební firmy 
se je snaží řešit. Stavba R48 by 
měla skončit do poloviny roku, 
pak se mohou uskutečnit i opravy 
na místních komunikacích, přede-
vším na ulicích Rovenská a Hra-
niční,“ sdělil náměstek primátora 
Karel Deustcher, který coby nový 
patron této lokality vystřídal Dali-
bora Hrabce, jemuž zůstala na 
starosti místní část Skalice. 

(Pokračování na straně 3)

Ten rozdíl pravidelní účast-
níci Hovorů s občany v místní 
části Zelinkovice-Lysůvky mu-
seli cítit. Když přicházeli do 
obvyklého místa setkání – mi-

nimotorestu U Fojtíků – neměli 
nejmenší problém přejít silnici. 
Dříve věc zcela nevídaná. Pro-
tože se však doprava přelila 
na novou trasu, nespokojené 

Další dotace
Statutárnímu městu Frýdek-

-Místek bylo 21. března schvá-
leno přidělení dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na 
projekt Den zdraví a sociálních 
služeb 2013. Z celkových ná-
kladů 113,8 tis. Kč činí získaná 
dotace 79,5 tis. Kč.

Počasí neumožňuje 
blokové čištění ulic 

Technické služby ve Frýdku-
-Místku byly nuceny zrušit ně-
která plánovaná bloková čištění 
ulic ve městě. Důvodem jsou 
klimatické podmínky, které kom-
plikují komplexní strojní i ruční 
čištění komunikací a kanálových 
vpustí. Zrušeno bylo blokové 
čištění ulic Novodvorská, úsek 
Sadová – J. z Poděbrad, J. Čap-
ka, Slezská I, úsek Bavlnářská – 
Lipová a Anenská, úsek Pionýrů 
a Lohrera. O nejbližších náhrad-
ních termínech bude rozhodnuto 
v první dekádě měsíce dubna.

Ocenění pedagogů
Čtrnáct pedagogů obdrží v úte-

rý 9. dubna v kavárně Radhošť 
z rukou náměstka primátora Pet-
ra Cvika ocenění za jejich práci při 
výchově a vzdělávání mládeže. 
Každoroční akce je výrazem po-
děkování u příležitosti Dne učitelů.

Cyklonabídka Beskyd
Beskydské informační cent-

rum Frýdek-Místek se v půli břez-
na již druhým rokem zúčastnilo 
veletrhu Infotour  a cyklistika v 
Hradci Králové. Tradičním zpest-
řením celé akce jsou také besedy 
s cestovateli, letos s hudebníkem 
Martinem Kratochvílem nebo 
Stevem Lichtagem a dalšími. 
Pracovníci íčka odpovídali na do-
tazy na Lysou horu, autobus na 
Lysou, Beskydskou sedmičku, 
cyklobusy a také na atraktivity 
Frýdku-Místku i dalších měst.

Jarní koncert
19. dubna se bude konat v 

18.30 v Rytířském sále Frýdecké-
ho zámku Jarní koncert Ženské-
ho pěveckého sboru Bohuslava 
Martinů, který je podporován Sta-
tutárním městem Frýdek-Místek. 
V programu zaznějí díla Antonína 
Dvořáka, Leoše Janáčka, Bohu-
slava Martinů a další.

Unikátní výstava
V Galerii pod sovou na 1. 

ZŠ (tř. TGM) bude v neděli 21. 
dubna ve 13 hodin vernisáží za-
hájena výstava „Hobby, unikátní 
výtvory a sběratelské předměty 
seniorů“. Otevřeno zde ná-
sledně bude denně od 9 do 17 
hodin, s ukončením 28. 4. Pořa-
datelem je městská organizace 
Svazu důchodců ČR ve Frýdku-
-Místku.  (pp)

Strategii dalšího postupu 
a možností probíralo vedení 
města se zástupci Gymnázia 
Petra Bezruče. To sídlí v bu-
dově, která patří městu, ale 
jeho zřizovatelem je kraj. Ten-
to nesoulad při snaze kraje 
o optimalizaci znevýhodňuje 
místecké gymnázium před 
frýdeckým na Cihelní ulici, 
které sídlí v krajské budově.

„My jsme dali jasně najevo, že 
ve městě mají místo gymnázia 
obě. V první vlně optimalizace se 
nám to podařilo uhájit a byli jsme 
ujištěni, že minimálně dva roky 
by vše mělo zůstat takto zacho-
váno, byť obě gymnázia mohla 
teď otevřít pouze po dvě třídy,“ 

Město zajímá osud gymnáziaMěsto zajímá osud gymnázia

JEDNÁNÍ O STRATEGII: Vedení města se zástupci Gymnázia Petra 
Bezruče projednávali možnosti budoucího vývoje. Foto: Petr Pavelka

rekapituloval náměstek primátora 
Petr Cvik.  Připomněl, že inten-
zivní jednání ohledně možného 
převedení gymnazijní budovy na 
kraj probíhala již v minulém vo-
lebním období. „Nabízíme solidní 
podmínky, ale finální rozhodnutí 
kraje město neovlivní. Ten jako 
zřizovatel rozdává karty.“

Město před lety uzavřelo 
s krajem nájemní smlouvu na 
99 let na pronájem budovy, kte-
rá je v centru města s výbornou 
dostupností a oporou ve 120leté 
gymnazijní tradici. „My se úplně 
neztotožňujeme s argumentací 
kraje ohledně demografického 
vývoje, protože ve městě jsme 
si tím již prošli na základních 

školách a dnes těžíme z toho, 
že jsme nebyli krátkozrací. 
Gymnázium Petra Bezruče be-
reme jako VIP značku ve městě, 
gymnazijní vzdělání za výhodné 
a praktické, takže si budeme 

stát za tím, že obě školy mají 
ve Frýdku-Místku místo. Máme 
v záloze několik variant postupu, 
kdyby si totéž do budoucna ne-
myslel kraj,“ uklidňuje primátor 
Michal Pobucký.  (pp)

už tu byli studenti znovu a pre-
zentovali své práce a nápady. A 
obyvatelé měli za úkol hodnotit 
a debatovat o tom, co by se jim 
z návrhů líbilo realizovat. Sídlišt-
ní výstava Spořilov 30x jinak je 
již nyní až do 19. dubna k vidě-
ní v budově magistrátu města 
Frýdek-Místek. Studenti navrhli 
různé terénní zásahy se snahou 
o podporu komunitního života, 
například společný ostrov s vy-
mezením aktivní a odpočinkové 
zóny, různé typy mobiliáře, ale 
třeba i Al fresco dinning table, 
stůl, umožňující společné stolo-
vání pod širým nebem. Nechybí 
ani jezírko živené sběrem dešťo-

Sídliště Spořilov má nápady, jak vzkvétatSídliště Spořilov má nápady, jak vzkvétat
vé vody ze zdejších střech a jiné 
osvěžující nápady.

„Aktivit zdejších občanů si 
vážíme, podobné uvítáme i jinde 
ve městě. Je pro nás důležité, 
měnit město k obrazu jeho oby-
vatel. A práce studentů jsou ne-
pochybně zajímavé a odvážné. 
Jsem zvědav, co si místní vy-
berou k realizaci,“ říká primátor 
Michal Pobucký.

Po výstavě, jejímuž zdaru 
nezabránilo ani počasí, připra-
vuje sdružení na 20. dubna na 
hřišti další akci – Blešák, kde 
„půjde prodat, koupit, vyměnit, 
co dům, garáž, knihovna, půda 
či sklep dal“.  (pp)

Lidé ze sídliště Spořilov 
nadále pokračují ve svých 
aktivitách, které chtějí bydlení 
v této relativně klidné lokalitě 
ještě zatraktivnit, především 
vřelejšími vztahy a čilým ko-
munitním životem. Město si 
takového přístupu cení, a 
proto vychází vstříc.

Už loni radnice výrazně pod-
pořila výstavbu zdejšího hřiště 
a byla také u toho, když mladí 
architekti z Technické univer-
zity v Liberci přišli do města 
zvednout rukavici, která jim byla 
místními obyvateli hozena v po-
době úkolu navrhnout, jak by 

sídliště mohlo vypadat za pár let 
a co konkrétně by mohlo prospět 
jeho vývoji. V pátek 22. března 

Velikonoce ve městě – bílé i veselé
Statutární město Frýdek-

-Místek oslavilo i letos svátky 
jara, byť z Bílé soboty byla až 
nepříjemně bílá neděle a před-
stava brzkých jarních květů byla 
zašlapána do desítek centimetrů 
sněhu. Místecké náměstí Svobo-
dy přesto už od čtvrtka nabízelo 
celodenní zábavný program v 
rámci velikonočního jarmarku, 
který připravila KulturaFM.

Oficiální zahájení obstaral ve 
čtvrtek náměstek primátora Petr 
Cvik, který poděkoval všem, kteří 
se podíleli na přípravě třídenního 
programu, i samotným vystupují-
cím, popřál hodně velikonočního 
veselí a pak jako většina vyrazil 
ke stánkům, aby si také zařídil 
potřebné propriety pro tradice 
Velikonoc. Prodejci nabízeli pes-
trou škálu výrobků s velikonoční 

tématikou, zejména kraslice, po-
mlázky, řehtačky, ale také peče-
né mazance a beránky i něco na 
zahřátí. Zahřívaly i zvuky cimbálo-
vých muzik, reprodukovaná hud-
ba, folk i rock. Program plný hud-
by doplňovala taneční vystoupení, 
divadla a doprovodné akce, včet-
ně ukázky pasení kachen, ovcí a 
koz za pomoci pasteveckých psů. 
 (Pokračování na straně 9)

PRÁCE STUDENTŮ: Jeden z návrhů mobiliáře. Foto: Petr Pavelka
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městská policie
Zakousnutý pes

3. 3. byla hlídka městské poli-
cie vyslána na místo, kde němec-
ký ovčák zakousl čivavu. Stráž-
níci zjistili, že majitelka čivavy s 
dcerou šly pejska vyvenčit, když 
k nim přiběhl od souseda ovčák a 
pejska zakousl. Oba majitelé psů 
podali vysvětlení o dané události 
a poučení o tom, že celý případ 
dořeší správní orgán. 

Hledaný kradl
3. 3. jeli strážníci městské poli-

cie do prodejny Kaufland, kde byla 
nahlášena krádež zboží. Mladík u 
sebe neměl žádný doklad totož-
nosti, z toho důvodu byl převezen 
na Policii ČR, kde bylo zjištěno, že 
se jedná o pohřešovanou osobu. 

Zadržený zloděj
7. 3. po desáté hodině dopole-

dne byla Městská policie Frýdek-
-Místek informována o zadržení 
zloděje. Hlídka po příjezdu na 
místo zjistila, že oznamovatelé 
přišli k vozidlu a zjistili, že dveře 
od spolujezdce jsou otevřené a ve 
vozidle leží neznámý muž, který 
pod palubní deskou něco prová-
děl. Majitel vozidla zavřel dveře, 
muže uzavřel ve vozidle dálkovým 
ovladačem a okamžitě zavolal na 
místo strážníky. Hlídka po příjezdu 
požádala majitele o otevření vozi-
dla. Muže, který seděl na předním 
sedadle, vyzvala, aby předpažil 
ruce a položil je na palubní desku 
vozidla. Muž byl omezen na svo-
bodě a po vystoupení z cizího vozi-
dla byl usazen do vozidla městské 
policie. Celou událost si na místě 
převzala Policie ČR.

Usvědčí vandaly?
14. 3. v jednu hodinu v noci 

bylo na Městskou policii Frýdek-
-Místek oznámeno několik po-
škozených vozidel s tím, že mají 
ulomená zrcátka. Ve sněhu byly 
viditelné stopy, které směřovaly 
k nedaleké ulici, kde byly rozhá-
zené popelnice. Dále stopy ved-
ly k domu, kde se svítilo. Celá 
událost byla zadokumentována 
fotodokumentací a videozázna-
mem a předána Policii ČR.

Neplatil za taxi
16. 3. požádal o pomoc taxi-

kář, který po druhé hodině ranní 
vezl zákazníka, který byl jeho stá-
lejším klientem, ale bez znalosti 
jména. „Taxikář znal jen telefonní 
číslo a kde bydlí. Zákazník jel z 
místecké části k nahlášenému 
domu, za jízdu a čekací dobu bylo 
zákazníkovi naúčtována cena 410 
Kč. Když řidič vozidla taxi přistavil 
u domu, muž vyskočil z vozidla, 
vběhnul do domu a zabouchl se 
v bytě. Taxikář za ním běžel, ale 
na zvonění a klepání mu nikdo 
neotevřel. Hlídka se snažila pře-
stupce kontaktovat, ale taky se jí 
to nepodařilo, z toho důvodu byla 
celá událost předána správnímu 
orgánu,“ vylíčila policejní preven-
tistka Lenka Biolková.  (pp)

SCHŮZKA U PRIMÁTORA: Michal Pobucký s Jitkou Gjuričovou a Petrem Lessym. Foto: Petr Pavelka

Návštěva z ministerstva vnitra k prevenci kriminalityNávštěva z ministerstva vnitra k prevenci kriminality
Ředitelka odboru prevence 

kriminality Ministerstva vni-
tra ČR Jitka Gjuričová, která 
je i nejvyšší autoritou v této 
oblasti, navštívila v úterý 5. 
března Frýdek-Místek. Svou 
návštěvou přijela podpořit 
vznik nového odboru bez-
pečnostních rizik a prevence 
kriminality Magistrátu města 
Frýdku-Místku. 

„V naší snaze předcházet 
trestné činnosti jsou města ne-
zbytným partnerem odboru pre-
vence kriminality ministerstva 
vnitra. Určitě je dobrým krokem, 
že i město Frýdek-Místek se při-
řadilo k těm, která zřídila odbor-
né pracoviště zabývající se jak 
bezpečnostními riziky, krizovým 
řízením, tak i prevencí krimina-
lity. Navíc tady máte odborníky 
na slovo vzaté. Preventivní pro-
gramy měst rádi podporujeme, u 
měst větších, jako je vaše, pak 
dáváme přednost novým projek-
tům, které se třeba nebojí vykro-
čit jiným směrem,“ řekla „první 
dáma prevence kriminality“ Jitka 
Gjuričová. Ředitelka odboru pre-
vence kriminality ministerstva 
vnitra pak ocenila připravenost 
nosného programu prevence 
kriminality „Bezpečný Frýdek-

-Místek“ a na něj navazující jed-
notlivé projekty. Ty podle jejího 
názoru velmi adresně reagují 
na zjištěné konkrétní problémy 
obyvatel města v oblasti před-
cházení trestné činnosti. Přislíbi-
la podpořit program „Bezpečný 
Frýdek-Místek“ nejen odborně, 
ale i finančně z dotačního pro-
gramu ministerstva vnitra.

„Paní Gjuričová se detail-
ně zajímala zejména o projekt 
„Mapy kriminality“. Ty jsou 
jedním z výstupů geografic-
kého informačního systému 

označovaného jako GIS. Tato 
technologie dokáže analyzovat, 
zobrazit a předpovědět rizikové 
oblasti v prostoru a čase. Sys-
tém dává do souvislosti různé 
demografické a sociální jevy, 
jako je nezaměstnanost, výše 
vyplácených sociálních dávek 
a také spáchané trestné činy a 
přestupky. Za pomoci uvedené-
ho systému tedy bude možno 
vytipovat místa, ve kterých hrozí 
nejvyšší kriminalita a zároveň i 
nejbezpečnější místa s nejniž-
ší kriminalitou. Výsledky pak 

budou sloužit k prevenci krimi-
nality, snížení bezpečnostních 
rizik a k ochraně obyvatelstva 
na území statutárního města 
Frýdek-Místek. Paní ředitelka 
Gjuričová vyjádřila přání, aby 
partnerem při tomto pilotním 
projektu města Frýdku-Místku 
bylo i ministerstvo vnitra, které 
se pak bude snažit zkušenosti s 
tímto projektem implementovat 
i v dalších místech České repub-
liky,“ informoval Tomáš Václavík 
z oddělení bezpečnostních rizik 
a prevence kriminality.  (pp)

Město vyčistilo černou skládku u Tesca

BEZDOMOVCI U TESCA: Městská policie s technickými službami řešila problémový prostor.

Takovéto bivakování v centru 
města je zakázáno, proto byli z 
dané lokality vykázáni. Strážníci 
městské policie skupinku tří mužů 
informovali o možnostech využití 
služeb azylového domu Bethel, 
který se nachází poblíž, a byli po-
učeni o tom, že stanovat mohou 
jen v lokalitách k tomu určených. 
„Skupinka bezdomovců nebyla z 
naší návštěvy nadšená. Muži ne-
jevili známky agrese, po domluvě 
se částečně zapojili do úklidu a 
následně si své věci sbalili a mís-
to opustili,“ řekl vedoucí operativní 
skupiny městské policie Tomáš 
Zapletal s tím, že místo bude z 
důvodu možného navrácení bez-
domovců častěji monitorováno.

Zaměstnanci technických 
služeb z křoví vyhrabali desítky 
kilogramů odpadků, včetně ne-
potřebných textilií, věcí z plas-
tu, rozmočeného kartonového 
papíru, ale také pneumatik. „V 
loňském roce bylo ve městě 
zlikvidováno 40,61 tun odpadu z 
černých skládek. Náklady činily 
téměř 135 tisíc korun. Je v zájmu 
města, aby se černé skládky na 
území města neobjevovaly, ne-
hyzdily jeho okolí a nepředstavo-
valy případné zdravotní riziko pro 
místní obyvatele. V jejich likvidaci 
a v odhalování zakladatelů čer-
ných skládek budeme pokračo-
vat,“ řekl primátor a velitel měst-
ské policie Michal Pobucký.

Jarní úklid ve Frýdku-
-Místku je v plném proudu. 
Zaměstnanci technických slu-
žeb ve spolupráci se strážní-

ky městské policie likvidovali 
černou skládku v prostoru 
mezi dvěma hlavními silniční-
mi tahy u místeckého Tesca.

Prostor u silnice obývali bez-
domovci. Na šňůrách mezi stro-
my větrali přikrývky, měli zde 
rozdělaný oheň a postaven stan. 

Zelinkovice-Lysůvky se učí sžívat s R 48
(Pokračování ze strany 2)
Občané se zástupci města 

dále řešili autobusovou zastáv-
ku, reklamaci chodníku, závady 
na veřejném osvětlení a hlavně 
problematiku zastřešení scho-
diště u podchodu. Dotazy se 

týkaly také odpadového hospo-
dářství a projektu kanalizace. 
K budování inženýrských sítí 
městem obecně vedoucí in-
vestičního odboru Jan Kaspřík 
řekl, že v situaci, kdy mají 
správci sítí představu, že radni-

ce něco vybuduje za 20 milionů 
a oni to obratem koupí za dva 
miliony, není při stávající legis-
lativě reálné něco vybudovat, 
protože město musí ze zákona 
investovat s péčí řádného hos-
podáře.  (pp)
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Společnost Toyota Motor 
Czech (TMCZ) oznámila vítěze 
národního kola dětské umě-
lecké soutěže Toyota Dream 
Car Art. V každé ze tří věko-
vých kategorií byly vyhlášeny 
šestičlennou odbornou poro-
tou tři nejlepší dětské práce. 
Nejmladší kategorii vyhrál To-

VÍTĚZ DO JAPONSKA: Žák 3. třídy 6. ZŠ Tomáš Valošek (9 let) 
vyhrál národní kolo výtvarné soutěže „Auto snů“, vyhlášené firmou 
Toyota, a postupuje do mezinárodního finále v Tokiu.

Tomášovo auto snů pojede do Japonska!Tomášovo auto snů pojede do Japonska!
máš Valošek ze 6. ZŠ!

Národní kolo mezinárod-
ní dětské umělecké soutěže 
bylo vypsáno pro období od 
prosince 2012 do konce února 
2013. V tomto období obdrže-
la TMCZ poštou či přes sběr 
u všech autorizovaných part-
nerů Toyota (dle pravidel sou-

těže) umělecké práce od více 
než 160 mladých výtvarníků.

„Letošní ročník soutěže Toyo-
ta Dream Car Art Contest byl 
nesmírně obtížný pro výběr těch 
nejlepších výtvarníků. Stejně 
jako v loňském roce jsem byl 
letos opět mile překvapen roz-
ličným grafickým ztvárněním 
dětských snů o automobilech 
budoucnosti. České děti mají 
opravdu bezmeznou fantazii a 
naše soutěž jim dává možnost 
své sny dále přenášet formou 
namalovaného obrázku. Vážím 
si sdílení těchto dětských příbě-
hů, a proto bych chtěl nejprve 
poděkovat všem malým výtvar-
níkům, kteří se naší soutěže 
zúčastnili, a dále popřát hodně 
štěstí finalistům českého národ-
ního kola na mezinárodní soutě-
ži v Japonsku, kam budou jejich 
práce nyní doručeny,“ řekl po 
zveřejnění volby národního kola 
předseda odborné poroty a pre-
zident společnosti Toyota Motor 
Czech pan Tsutomu Otsubo.

Tato soutěž, jako součást 

celosvětových společenských 
aktivit Toyoty, je otevřena pro 
děti z mnoha zemí a regionů a 
koná se od roku 2004. V Čes-
ké republice se letos jedná o 
druhý ročník. Cílem soutěže je 
vytvořit příležitost pro děti, které 
malují obrázky svého „auta snů“ 
v rámci tématu „Váš sen – auto 
budoucnosti“. Tím se rozvíjí je-
jich zájem o automobily, ale děti 
také pochopí, že mít sen je nejen 

zábavné, ale také důležité. Te-
ritoriální rozsah soutěže v letoš-
ním roce překročil rámec Asie a 
expanduje i do Severní, Střední 
a Jižní Ameriky; Evropy, Afriky, 
Oceánie a na Střední Východ. 
Dětské výtvarné práce všech 
finalistů z národních kol soutěže 
budou ještě v tomto měsíci za-
slány do celosvětové soutěže, 
která se bude konat v Japonsku 
od května do srpna 2013.

Lískovecká základní škola 
spolupracuje s Českou kos-
mickou agenturou, která pro 
aktivní členy lískoveckého 
kroužku Malý vědec připravila 
zajímavý program v jihomorav-
ské metropoli – v Brně. Hlavní 
část programu začala na Kraví 
hoře v brněnském planetáriu.

Zajímavým povídáním o 
všedních radostech a starostech 
kosmonautů na mezinárodní 
stanici ISS nás provedl vedoucí 
sekce pro vzdělávání české kos-
mické agentury Milan Halousek. 

Po prohlídce planetária přišla 
možnost navštívit sál explorato-
ria, ve kterém byla připravena 
interaktivní expozice – Příběh 
sluneční soustavy – představují-
cí podobu nejbližšího vesmírné-
ho prostoru kolem nás na zákla-
dě nejmodernějších vědeckých 
poznatků. Mnohé „malé vědce“ 
zaujala možnost vyzkoušet si 
vlastnoručně vyrobit vodní vír, 
zvážit se a zjistit svou hmotnost 

Lískovecká škola otevírá svým
žákům brány k vědě a poznání

na různých místech naší sluneč-
ní soustavy, pak následoval po-
řad o sluneční soustavě v hlav-
ním sále planetária.

Odpolední návštěva brněnské-
ho technického muzea zaujala 
svou výstavou funkčních hudeb-
ních hracích strojků a zejména 
byly s nadšením přijaty aktivity v 
prostorách věnovaných pokusům 
žáků. Všem se naskytla nevšední 
možnost vyzkoušet si svou sílu s 
použitím kladky a kladkostroje, 
prozkoumat zákonitosti šíření zvu-
ku nebo pozorovat plazmu.

Závěrečná procházka Brnem 
za jeho drakem a jen krátká ná-
vštěva historických míst v okolí 
kostela sv. Jakuba byla pro děti 
z Lískovce cestovatelskou teč-
kou za vědou a poznáním.

Poznávací zájezd byl spon-
zorován z projektu Materiály pro 
nové tisíciletí – zaměřeného na 
popularizaci vědeckovýzkumné 
činnosti, kterého se naše škola ak-
tivně účastní.     Mgr. Libor Kvapil

2. ZŠ jako jediná škola ve 
Frýdku-Místku v rámci pro-
jektu EDISON hostila po celý 
jeden únorový týden šest za-
hraničních studentů z různých 
koutů světa – studenty z Aus-
trálie a Brazílie, studentky z In-
donésie, Ukrajiny, Bulharska a 
Turecka. Projekt, připravený 
největší mezinárodní student-
skou organizací AIESEC, byl 
zaměřený na podporu jazyko-
vého a multikulturního vzdělá-
vání a na půdě školy se setkal 
s velikým úspěchem.

V neděli 10. února bylo šest 
zahraničních studentů přivítá-
no vedením školy a ubytováno 
v rodinách našich žáků. Hned 
pondělním ránem začal týden in-
tenzivní angličtiny na škole. Stu-
denti se žáky komunikovali pou-
ze v anglickém jazyce, seznámili 
je se svými zeměmi, jejich zvyk-
lostmi a tradicemi, probírali 
s nimi témata rodina, stravování, 
móda, volný čas a sport. Vše 
doplňovali pěkně připravený-

Děti z různých koutů světa na 2. ZŠ

mi prezentacemi či praktickými 
ukázkami tanců, sportů, hraním 
na hudební nástroje.

Celý týden hodnotíme velmi 
pozitivně. Děti i vyučující postup-
ně odbourávali jazykové bariéry 
a ztráceli ostych dorozumět se 
v anglickém jazyce. Žáci zjistili, 
že to, co znají z hodin angličtiny, 
z učebnic a pracovních sešitů, 
mohou v životě využít. Byla to 
jedinečná příležitost, neboť ne 

každý má možnost běžně se 
scházet a komunikovat s přívě-
tivými cizinci.

Naše velké díky patří rodi-
nám, jejichž členové se ujali za-
hraničních studentů, věnovali se 
jim po odpoledních a večerech, 
seznámili je s naším městem a 
okolím. Pro některé studenty 
bylo příjemné a vzácné vidět 
sníh, neboť ten, jak podotkli, ve 
své zemi nemají.

Žáci 5. ZŠ se již potřetí zú-
častnili Mistrovství ČR škol v 
šachu. Turnaj se konal 20.-21. 
března ve Vyškově. Dva dny 
Martina, Daniel, Zuzana, Da-
vid a Ondra usilovali o umís-
tění ze všech svých sil. A je-
jich snažení opravdu přineslo 
sladké ovoce. 

Stejně jako vloni i letos přije-
li s cenným kovem – vyhráli 3. 
místo. Celému družstvu gratu-
lujeme a děkujeme za krásnou 
reprezentaci nejen naší školy, 
ale i města Frýdku-Místku. Těší 
nás, že frýdecko-místečtí ša-

Pětka zase bodovala
chisté se na soutěžích umisťují 
na předních místech. 

Žáci 4. B z 2. ZŠ dostali 
možnost poznat pohádku „Sůl 
nad zlato“ z několika různých 
pohledů. Někteří, i když zdale-
ka ne všichni, ji znali z kniž-
ního zpracování v podání Bo-
ženy Němcové. Někteří ji viděli 
v televizi jako film Byl jednou 
jeden král s panem Werichem 
v roli krále. Nikdo ji ale neviděl 
jako divadelní hru.

(Pokračování na straně 5)

Sůl nad zlato ve 4. B Sůl nad zlato ve 4. B 
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Sůl nad zlato ve 4. B 
(Pokračování ze strany 4)

A protože jsme se v literární 
výchově právě seznamovali s 
divadlem a pojmem činohra, 
vypravili jsme se ve čtvrtek 
7. března na činohru Sůl nad 
zlato do Divadla Jiřího Myro-
na v Ostravě. Návštěvě diva-
dla tentokrát nepředcházelo 
jen poučení o tom, na co se 
půjdeme podívat, jak se do 
divadla oblékneme či jak se 
budeme chovat. 

Den před představením si 
žáci pod vedením MgA. Terezy 
Strmiskové během tvůrčí dílny 
mohli sami prožít, jaké to je být 
„králem“, „Maruškou“, „Libě-
nou“ či „Adélou“ nebo „členem 
volebního týmu“, a blíže se 
tak seznámit s poselstvím po-
hádky, vyzkoušet si schopnost 
improvizace a hraní role a také 
vyjadřování a obhajování vlast-
ního názoru.

Žáci si v devadesátiminuto-
vém bloku na uvítanou vyzkou-
šeli, jak chutná obyčejný chléb 
se solí, zahráli si hru na pohád-
kové sochy a poté se rozdělili do 
tří skupin, z nichž každá patřila 
k jedné z princezen a tvořila její 
„volební tým“. Princezny se svý-
mi týmy pak během audience u 
pana krále obhajovaly každá svůj 
„předvolební program“, v němž 
nezapomínaly např. ani na péči o 
chudé či na vzdělání poddaných. 
Král, v podání paní lektorky, se 
rozhodoval, která z princezen 
bude královnou, a náležitě svou 
volbu zdůvodňoval. Nakonec si 
děti zahrály i na to, jak bude vy-
padat království po dvou letech 
od voleb. Samy pak na závěr 
psaly panu králi vzkazy, aby příš-
tě ještě pečlivěji vybíral, protože 
ani v tomto pohádkovém světě 
se předvolební sliby princezen 
tak úplně v dobro neobrátily.

Pedagogové Základní školy 
národního umělce Petra Bez-
ruče ve Frýdku-Místku již 15 
let úspěšně realizují se svými 
žáky projekt Začít spolu. 

Nejdůležitějšími zásadami 
projektu Začít spolu jsou:

• Pozitivní atmosféra a „pohodo-
vé”, rozmanité učení. 

• Práce v centrech aktivit pod-
poruje vlastní kreativitu dětí od 
raného věku.

• Základní formou hodnocení se 
stává sebehodnocení. Děti pra-
cují svým tempem na úkolech 
přiměřených jejich schopnostem. 

• Jsou respektovány potřeby 
všech dětí. Rodiče jsou vítanými 
a rovnocennými partnery školy. 

• Cílem vzdělávání je smys-
luplně se učit a samostatně 
myslet.

• Děti se učí řídit vlastní učení a pře-
bírat zodpovědnost za svoji práci. 

• Proces učení je stejně důležitý 
jako jeho výsledek.

• Děti jsou vedeny k respektu k 
ostatním, učí se oceňovat dru-
hé za jejich práci.

Jak vypadá den
v projektovém vyučování?
Paní učitelka většinou společ-

ně s dětmi vymyslí téma projektu. 
V ranním kruhu se všichni přivítají 
a řeknou si, jak bude projektový 
den probíhat. Žáci ukážou spo-
lužákům, co si k projektu připra-
vili. Také se mohou svěřit, když 
je něco trápí. Součástí ranního 
kruhu může být i napsaná ran-
ní zpráva, ve které jsou poky-
ny k práci (plán dne) nebo úkol 
k realizovanému projektu. Další 
práce žáků pokračuje v centrech 
aktivit, která jsou nazvaná český 
jazyk, matematika, pokusy a ob-
jevy, ateliér. Úlohy, které jsou pro 
děti v centrech aktivit připravené, 
se vztahují k tématu projektu, 
na kterém v daném období děti 
pracují. Každé centrum je v jiné 
části třídy. Žáci v něm pracu-
jí na zadaném úkolu společně 
(kooperativně – mají rozdělené 
role), jiné úkoly řeší samostatně 
a vyhodnocují správná řešení. 
Během jednoho projektu žák po-

Jednička již patnáct let v projektu Začít spolu
stupně navštíví všechna centra. 
Centrum tvoří většinou několik 
spojených lavic. V každém jsou 
připravené pomůcky a potřeby 
pro plnění úkolů. Na závěr dne se 
všichni sejdou opět v kruhu. Zde 
děti prezentují výsledky své prá-
ce, hodnotí, co a jak se jim dařilo, 
nedařilo a proč. Zároveň si takto 
vzájemně vyměňují zkušenosti, 
čímž se učí od sebe navzájem. 
Je zde prostor i pro sebehodno-
cení. Žáci v projektu Začít spolu 
nedostávají známky. Jsou hod-
noceni slovně, razítky, počtem 
chyb. Žáci dostanou vysvědčení 
formou dopisu, ve kterém paní 
učitelka hodnotí, jak si dítě vedlo 
v jednotlivých předmětech, kde 
vyniká a na čem musí zapraco-
vat. Nedílnou součástí je nácvik 
dovednosti sebehodnocení. 

Pravidelné rodinné třídní schůz-
ky, kterých se účastní rodiče se 
svým dítětem, probíhají v partner-
ské atmosféře a část je věnovaná 
právě sebehodnocení žáka. Dítě 
samo pohovoří o svých úspěších 
i rezervách a naplánuje si společ-
ně s rodiči a svým pedagogem 
další úkoly a strategii. 

Co na závěr?
Vyjádříme to slovy závěrečné 
písně, kterou uslyšíte na naší 

slavnostní akademii: 
„V centrech když pracujeme, 

tak to my milujeme, tam práce 
se daří.

Hledáme, bádáme,
pokusy děláme – a to význam 

má… “
Přijměte naše srdečné pozvání.

Mgr. Zbyněk Šostý
Mgr. Antonie Landová 

POZVÁNKA na školní akademii 
Kino Petra Bezruče ve Frýdku-Místku 19. 4. 2013 od 17:00
Vstupenka 50 Kč (prodej u p. Grossmannové, 558445310)
Základní škola národního umělce Petra Bezruče ve Frýdku-Místku

Na konci měsíce března 
se děti z naší školičky vyda-
ly průvodem k řece Ostravici 
vyhodit Morenu. Děti Morenu 
doprovodily za zvuků rozma-
nitých chřestidel a řehtaček. 
Byl to radostný a hlučný prů-
vod, a tak doufáme, že zima 
už odejde a budeme se rado-
vat z jarního sluníčka. 

Vynášení zimy, smrti, takzvané 
Moreny, Mařeny, Mořeny, je sta-
rodávný zvyk, který se dochoval 
dodnes. V naší mateřské škole 
v průběhu roku seznamujeme děti 
s českými tradicemi a zvyky zážit-

Tradice vynášení Moreny v MŠ SněženkaTradice vynášení Moreny v MŠ Sněženka

kovou formou tak, aby v nich zů-
staly uchovány a přinesly jim po-
vědomí o bohatosti české země. 
Další aktivitu, na kterou se již teď 

těšíme, je Slet čarodějnic. Sletíme 
se na místeckém náměstí již brzy, 
tak se přijďte podívat. Sylvie Bře-
 zinová, učitelka MŠ Sněženka

Že je Frýdek-Místek šacho-
vým královstvím, se mohlo 
přesvědčit 120 žáků z 26 zá-
kladních škol z celé České 
republiky 20.-21. března ve 
Vyškově. Uskutečnilo se zde 
Mistrovství České republiky 
školních týmů v šachu 1.-5. 
tříd a hned dvě školy z Frýd-
ku-Místku stály na bedně.

„Šestka“, která sídlí na ulici Pio-
nýrů 400, hrála ve složení Tomáš 
Filip (z 5.B), Jan Marciňa (ze 4.A), 
Petr Gnojek (z 2.B), Tomáš Valo-
šek a Michael Sedláček (ze 3.A). 
Kluci předvedli na dvoudenním 
turnaji vynikající výkon a z mist-
rovství České republiky odjížděli 
se stříbrnou medailí na krku a s 
krásným pohárem pro školu.

„Pětka“ dosáhla stejného po-

Šestka druhá na MČR 
školních týmů v šachu

čtu bodů jako „Šestka“ a získala 
ve Vyškově bronzové medaile. 
Titul mistra republiky vybojovali 
s náskokem pouhého jednoho a 
půl bodu žáci ze ZŠ v Českých 
Budějovicích.

„O konečném pořadí rozhodlo 
stejně jako v krajském kole až 
pomocné hodnocení, tentokrát 
se štěstí přiklonilo na naši stra-
nu,“ hodnotil výsledek Tomáš 
Filip, který reprezentoval školu 
na 1. šachovnici. 

Jelikož se přes jižní Mora-
vu přehnala sněhová nadílka, 
chlapci si užili nejen devíti partií 
nad šachovnicemi, ale také kou-
lování a klouzaček. Zpestřením 
pro ně byla také cesta domů vla-
kem ve vagonu 1. třídy.

Text, foto: Petra Sedláčková

Lyžák 6. základní školy na uli-
ci Pionýrů proběhl opět v týdnu 
před jarními prázdninami, tento-
krát ve Ski parku Gruň s ubyto-
váním v horské chatě Armaturka. 
Sjezdovky v areálu byly každý 
den upravené, s dostatečným 
množstvím sněhu. Stačilo jen 
vyjít z chaty, nasadit lyže, vybrat 
svah podle schopností dětí a „pi-
lovat“ techniku obloučků. Také 
díky výborné kuchyni dětem na 
svahu nechyběla síla a odhodlání 
se v lyžování zdokonalit. Někteří 
se v oblíbeném zimním sportu 
zlepšili víc, jiní méně, ale hlav-
ní bylo, že si děti užily týden na 
zdravém vzduchu, sportování a 
zbyl jim i čas na hrátky ve sněhu. 

Večery děti trávily zábavný-
mi hrami se svými instruktory, 
kteří je také přitažlivou formou 
poučili o chování na svahu po-
mocí tzv. lyžařského desatera. 
V závodech, které se konaly na 
závěr pobytu, si mohla jednotlivá 
družstva vyzkoušet své lyžařské 
umění mezi slalomovými bran-

Lyžáček na Šestce se znovu vydařil.

Letošní lyžáček dětí 2.-5. tříd 
kami. Vítězové byli odměněni 
pěknými cenami, na své si však 
přišli všichni závodníci. Každý 
z účastníků byl pasován na Ly-
žaře z Šestky a odnesl si na triku 
placku se slonem (maskotem 
školy) na lyžích. Týden uběhl 
jako voda a děti se nadšené 
vrátily zpět do města se slovy, 
že příští rok určitě pojedou zase!

„Ráda bych poděkovala všem 
lyžařským instruktorům za chuť 
pustit se na hory s tak malými 
dětmi a za jejich obrovskou tr-
pělivost,“ hodnotila spokojeně 
maminka jednoho z druháků. 
„V loňském roce se zúčastni-
la dcera, letos i můj syn a oba 
byli nadmíru spokojeni,“ dodala. 
„Škola každoročně pořádá také 
lyžařský a snowboardový kurz pro 
žáky sedmého ročníku, žáci spor-
tovních tříd se navíc mohou tohoto 
kurzu zúčastnit i v ostatních letech 
docházky na 2. stupni,“ dodal k 
druhému ročníku celotýdenního 
lyžáčku ředitel školy Lukáš Synek.

Petra Sedláčková
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Jízdárna Skalický dvůr
• nábor nových členů    • Léto na koni

• přípravka pro děti od 6 let
www.skalickydvur.cz

3:1 na zápasy podlehl So-
kol Frýdek-Místek Olomouci, 
ale nejprve bojoval v Praze o 
čtvrté místo a tím i lepší vý-
chozí pozici do play-off. Zá-
pas se však sokolkám vůbec 
nevydařil a po hladké poráž-
ce 3:0 s domácím Olympem 
Praha nakonec obsadily páté 
místo po základní části.

Tím byl dán soupeř a pořadí 
zápasů pro čtvrtfinále extraligy 
žen – průběžně čtvrtá UP Olo-
mouc. V prvním utkání na hostující 
půdě podlehly naše hráčky hladce 
3:0, ve druhém naopak po velmi 
bojovném výkonu zvítězily stej-
ným poměrem a srovnaly tak sérii 
na 1:1. Domácí zápasy však so-
kolkám vůbec nevyšly, dokonce 
nezískaly ani set, když v prvním 
duelu před vlastními diváky ne-

Sokolky v semifinále budou chybět

BEZ ŠANCE: Doma sokolky neuhrály proti Olomouci jediný set. 
Foto: Petr Pavelka

zvládly koncovky (-24, -23, -27) a 
v posledním měření sil už byl sou-
peř jasně lepší (20, 15, 19).

„Věděli jsme, že i tentokrát to 
bude těžké, protože Frýdek-Mís-

tek má velmi houževnatý tým. 
Jakmile jsme však získali první 
set, tak jsem začal věřit, že to 
dokážeme,“ uvedl po posledním 
zápase hostující trenér Teplý.

SKP F-M – SOKOL HC PŘEROV 28:23 (11:14): Skončila základ-
ní část Tipgames extraligy. Teprve druhá výhra za 20 kol nemohla 
odvrátit fakt, že nás čekají boje o udržení.          Foto: Petr Pavelka

Atletický oddíl TJ Slezan se 
stal pořadatelem Mistrovství 
Moravy a Slezska v přespol-
ním běhu. Konal se v rámci 13. 
ročníku Slezanského krosu a 
sešlo se dvě stě dvacet běžců 
všech věkových kategorií. 

Sobotní počasí nachystalo 
všem nečekané překvapení a 
pořadatelům připravilo perné 
chvilky, když se osm set metrů 
dlouhý okruh v areálu stadiónu 
schoval pod sněhovou peřinu. 
Ale pořadatelé vše zvládli na 
jedničku. Navíc domácí běžci vy-
bojovali v tomto nečase šest me-
dailí. Tu nejvíce nečekanou zís-
kala v mladších žákyních Jana 
Swierkošová, která po skvělém 
výkonu doběhla na druhé příč-
ce a řekla si tak o nominaci na 
Mistrovství ČR. V mladších žá-
cích pak Jan Kváš vybojoval po 
velkém souboji zlatou medaili a 
titul mistra Moravy. Ve starších 
žákyních ho napodobila Helena 

Běžci Slezanu vyběhali šest medailí
Benčová, která však vyhrála na-
prosto suverénně a s obrovským 
náskokem. To Jan Tesarčík svá-
děl celou trať obrovský souboj a 
o vítězství přišel až v posledních 
metrech, přesto výborné druhé 
místo a stříbrná medaile. Závod 
dorostenek ovládla Veronika 
Siebeltová, která přidala třetí 
zlatou medaili a sbírku ukončila 

ziskem bronzu Katka Siebelto-
vá. Pavel Michna vyhrál kate-
gorii mužů nad 35 let a Josef 
Nejezchleba zvítězil mezi muži 
nad 55 let. Mezi ženami do 34 let 
se na 3. místo prosadila Helena 
Benčová mladší a mezi ženami 
nad 35 let byla opět na 3. místě 
Helena Benčová, ovšem tento-
krát ta starší.Jen další generálku na jaro 

sehráli fotbalisté MFK Frýdek-
-Místek, když o víkendu místo 
mistrovského utkání s Orlo-
vou absolvovali pouze mode-
lované střetnutí.

Bohužel, ani v posledním 
březnovém víkendu, se neode-
hrálo mistrovské utkání, a tak 
si to kádr MFK rozdal opět na 
umělce v generálce č. 3 mezi 
sebou, v utkání hrané na 3x30 
minut s opakovaným nácvikem 
standardních situací.

Do utkání za A tým už ne-
nastoupil Slávek Molnár, který 
z pracovních důvodů v našem 
týmu končí (práce v Norsku) a 
zranění vyřadilo navíc i Peška 

Fotbalové jaro ne a ne se rozjet
MFK F-M A - MFK F-M B 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

s Wozniakem. V první třetině se 
prosadil pouze Mozol, ve druhé 
Talián, Gulajev, Ceplák a koneč-
ný výsledek v 84. minutě stano-
vil opět dobře hrající Mozol.

Tak snad už v neděli 7. dubna 
skončí nejdelší zimní příprava za 
poslední roky a Lipina vyběhne 
ve Vřesině proti Baníku B a získá 
body k potvrzení kvalitní přípravy 
a k naplnění cíle, kterým je po-
stup do vysněné NFL!

FM A: Prepsl - Švrček, Coufal, 
Literák, Žídek - Talián, Cesnek, 
Mozol, Ceplák – Gulajev, Teplý. 

FM B: Hlaváč – Korneta, Jun-
ga, Prokeš, Musiol – Kolář, Javo-
rek, Juříček, Skotnica – Molnár, 
Bačík. Střídali: Tesarčík a Somr.

JEN DALŠÍ PŘÍPRAVA: Počasí fotbalistům nepřeje. Foto: Petr Pavelka

Bohužel počasí vystavilo 
stopku prvnímu jarnímu kolu 
(utkání s Prostějovem bylo 
odloženo na středu 22. května 
od 17 hodin – předběžně), a 
tak se konala na naší umělce 
odveta s divizním Lískovcem.

Hostující Real utkání pojal 
opět velice prestižně a dostal se 
už v 10. minutě po akci Dvořák 
- Ostrák do první šance zápasu, 

Gulajev ve střelecké formě
MFK F-M - REAL LÍSKOVEC 3:1 (1:1)

ale Prepsl šanci hostů zmařil. 
Nejfotbalovější okamžik celého 
utkání přichází v 11. minutě. To 
Pařenica chytrým lobem ze 40 
metrů trefuje tyčku naší branky. 
Frýdek v tomto utkání nehraje 
dobře, ale ujímá se do té doby 
neviditelným Gulajevem vedení, 
po přesném centru Peška – 25. 
minuta – 1:0.

(Pokračování na straně 7)

Mladší žákyně U14 v přímém 
souboji o první místo porazily 
své soupeřky z Prahy a staly se 
vítězkami skupiny žákovské ligy. 
BK Frýdek-Místek - HB Bas-

ket Praha 58:39
Kučerová 16, Šimíčková 15, 

Losertová 13, Sommerová 6, 
Kučná a Drabíková po 4 b.

Ostatním frýdecko-místeckým 
týmům se už tolik nedařilo. Nej-
mladší minižákyně U11 dohrá-
valy dva odložené dvojzápasy 
ve dvou dnech a zvlášť proti Ja-
vorníku sahaly po výhře.
BK Panter Javorník - BK Frý-

dek-Místek 57:51 a 67:39
Jeništová 29, Mahdoňová 

16, Bačová 13, Krmaschková 6, 
Maříková 6, Skořepová 6, Murá-

Mladší žákyně BK Frýdek-Místek
vyhrály skupinu celostátní žákovské ligy

riková 6, Baierová 4, Kaňoková 
2, Venglářová 2.
SBŠ Ostrava A - BK Frýdek-

-Místek 101:19 a 65:17
Jeništová 16, Mahdoňová 12, 

Krmaschková 6, Maříková 2.
Proti dvěma nejsilnějším tý-

mům ve skupině a ještě na jejich 
domácích hřištích odehrály nej-
mladší dívky velmi těžká utkání.
Starší minižákyně U12 měly těžkou 
úlohu na půdě favorita a papírové 
předpoklady se na hřišti potvrdily.
SBŠ Ostrava A - BK Frýdek-

-Místek 70:27 a 64:45
Mahdoňová 26, Vojkovská 19, Ba-
čová 13, Kuběnová 7, Jeništová 7.

Kadetky U17 postoupily do 
play-off dorostenecké ligy a v prv-
ním kole narazily na vyrovnaného 

soupeře z Hradce Králové.
Sokol Hradec Králové B - BK 
Frýdek-Místek 60:54 a 80:51

Hrály spolu týmy ze 4. a 5. 
místa tabulky po základní části 
ligy a očekával se vyrovnaný a 
urputný boj o lepší pozici do od-
vet. Třetí a případný čtvrtý zápas 
play-off se bude hrát ve Frýdku-
-Místku v polovině dubna.

Družstvo mužů hrálo v Orlové 
proti soupeři, kterému v domá-
cím prostředí podlehlo v pro-
dloužení. Čekalo se proto velmi 
vyrovnané střetnutí.
BC Orlová - BK Frýdek-Mís-

tek 93:71
Nogol 20, Aleksa 19, P. Olka 

14, Sobčák 8, Mojžíšek 6, Hájek 4. 
 (kot)
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MČR MLÁDEŽE: Medailistky BŠŠ – v 
červeném tričku Kristýna Laurincová, 
uprostřed Natálie Kaňáková, se psem 
Martina Fusková.

Sport

fotbal mládeže
DOROST

starší dorost U19 - Háj ve 
Slezsku muži 3:1 (1:1)

Panák (Němec ml.), K. Střalka (Pa-
nák, T. Boráň), Neumann (O. Boráň)
Herně i takticky vyspělý tým hostů 
s řadou zkušených hráčů ve svých 
řadách praktikoval kombinační a 
agresivní fotbal. Utkání bylo vyrov-
nané, s velkým důrazem v osob-
ních soubojích a s řadou vypjatých 
momentů, které hlavnímu rozhodčí-
mu znesnadňovaly řízení zápasu. 

MSK Břeclav - mladší dorost 
U17 1:3 (1:3) 

Hykel 2, Farský
mladší dorost U17 - mladší 

dorost U16 3:3 (1:1)
branky U16: Pat. Němec, Šimek, 

Kahánek
ŽÁCI

starší žáci U15 - Palkovice 
dorost 2:0 (0:0) 

Wojčík, Šimík
starší žáci U14 - SFC Opava 

1:3 (1:2) 
Kudry (Kluz)

mladší žáci U13 - Sokol Palko-
vice 6:1 (2:0) 

Želazko, Kamenišťák, Kožušník, 
Plewa, Bystroň, Vlček

PŘÍPRAVKA
ročník 2004 - turnaj v Brušper-

ku (1. místo) 
Výsledky MFK FM: - SK Brušperk 
5:0 (Pešek 3, Poloch, Dorociak), - 
MFK FM r. 2005 5:0 (Barčák 2, J. 
Vokoun, Pešek, Poloch), - Sokol 
Sedliště 5:0 (Pešek 3, J. Vokoun 
2), - Sokol Palkovice 5:0 (Lesko 2, 
Pešek, Poloch, Rek). 
Sestava FM: Závodný - Barčák, 
Čech, Dorociak, Kiš, Lesko, Pešek, 
Poloch, Rek, Šrubař, J. Vokoun. 
Nejlepší střelec turnaje: Richard 
Pešek - MFK FM.
ročník 2004 - turnaj ve Smilovi-

cích (1. místo) 
Výsledky MFK FM: - Fotbal Třinec 
4:0 (Málek, Maléř, Šponer, Závada) 
a 4:1 (Maloň 3, Závada), MFK FM - 
TJ Smilovice 7:0 (Koutný, Maloň 3, 
Šponer, Závada 2) a 8:0 (Hrubý 2, 
Málek, Maléř, Maloň 2, Šponer, Zá-
vada), MFK FM - Horní Žukov 5:0 
(Hrubý, Málek 2, Maléř, Závada) a 
8:0 (Hrubý, Koutný 2, Málek, Maléř, 
Maloň, Šponer, Závada). 
Sestava FM: Řeha - Hrubý, Kout-
ný, A. Kowalczyk, F. Kowalczyk, 
Málek, Maléř, Maloň, Navrátil, 
Šponer, Závada. 
Nejlepší střelec turnaje: Tomáš 
Maloň - MFK FM, nejlepší hráč tur-
naje: Filip Závada - MFK FM.

ročník 2002 - halový turnaj v 
Brušperku (1. místo)

(Pokračování ze strany 6)
Lískovec je dál aktivnější, 

naštěstí bývalý kapitán Frýdku, 
Luboš Němec, netrestá ne-
dorozumění mezi Literákem a 
Coufalem. V závěru první půle 
se do šance dostávají Gulajev s 
Mozolem, ale střelecké pokusy 
končí v náručí opět pozorného 
Polacha. A mazáckým gólem z 
trestného kopu nakonec Šrámek 
zaslouženě stanovuje poločaso-

Gulajev ve střelecké formě
MFK F-M - REAL LÍSKOVEC 3:1 (1:1)

vý výsledek na 1:1!
Druhá půle je přeci jen z naší 

strany lepší, ale koncovka není 
dokonalá. V 76. minutě se prosa-
zuje opět po spolupráci s Peškem 
útočník Gulajev a MFK FM vede 
2:1. V 83. minutě přidává svou 
třetí branku v utkání Gulajev, ale 
hostující stoper Šrámek uhádal 
ofsajd. Takže stav 2:1 trval až do 
89. minuty. To Pešek nadvakrát 
proměnil přihrávku od Gulajeva.

Výsledky MFK FM: - SK Čeladná 3:0 
(Hrušovský, Gogola, Wojatschke), - 
Baník Ostrava A 3:2 (Wojatschke, 
Packo, Brojač), - Baník Ostrava B 
1:0 (Gogola), - Sokol Hukvaldy 4:0 
(Wojatschke 2, Packo, Hrušovský), 
- SK Brušperk 0:1, - Sokol Ostravice 
7:0 (Wojatschke 2, Packo 2, Ruml, 
Kulhánek, Hrušovský).
Sestava FM: Dominik Brojač, Pat-
rik Gogola, Jiří Hrušovský, Daniel 
Kulhánek, Jakub Mikulenka, Kryš-
tof Niesner, Daniel Packo, Jakub 
Pospíšil, Tomáš Ruml, Vojtěch 
Wojatschke.

ročník 2005 - Okresní liga 
(závěrečná část)

Výsledky MFK FM: - Sokol Palko-
vice 0:1, - MFK FM roč. 2004 0:5, 
- SK Brušperk 1:3 (Máj), - Sokol 
Sedliště 0:0
Sestava FM: Cudzik, Grygařík, 
Hofírek, Roman, Kuboš, Slezák, 
Liberda, Čapčuch, Máj.
ročník 2006 - finále předpřípravek
Naši benjamínci se zúčastnili finá-
lového dne předpřípravek. Hrály se 
dva turnaje, kdy v dopoledním turnaji 
tým MFK FM F zvítězil, v odpoledním 
zase celek MFK FM E skončil třetí.
Výsledky FM F: - Sedliště G 3:0 
(Zapalač 3), - SK Brušperk J 1:2 
(Zapalač), - Pustkovec F 5:1 (Ježík 
4, Zapalač), - SK Brušperk H 8:0 
(Zapalač 5, Ježík 2, Krasula), - Sokol 
Hukvaldy X 4:3 (Ježík 3, Zapalač).
Sestava FM F: Jakub Zapalač, Sa-
muel Ježík, Petr Vlček, Adam Szkan-
dera, Ondřej Krasula, Jakub Němčík. 
Výsledky FM E: - Sokol Sedliš-
tě E 2:2 (Rašovský, Stryja), - TJ 
Hlubina B 1:0 (Rašovský), - FC 
Kozlovice G 4:3 (Rašovský 3, 
Stryja), - SK Brušperk děvčata C 
1:3 (Rašovský), - Sokol Hukvaldy 
D 2:1 (Rašovský, Stryja), - Sokol 
Pustkovec G 2:3 (Kubáň, Jantoš), 
- FC Kozlovice F 4:2 (Rašovský 4), 
- SK Brušperk K 5:1 (Rašovský 4, 
Stryja). Sestava FM E: Denis Ra-
šovský, Lukáš Fajkus, Patrik Stry-
ja, Patrik Kubáň, Christián Kluska, 
Tomáš Jantoš. 

Ročník 2004 - turnaj
v Korni (2. místo) 

Výsledky FM: - TJ Valašské Mezi-
říčí 1:5 (Maloň), - FK Tempo Praha 
6:2 (Kaňák, Pešek, Málek, Maloň, 
Mikulenka, Závada), - Fastav Zlín 
3:2 (Málek, Kaňák, Maloň), - FC 
Vsetín 3:1 (Málek 2, Mikulenka), - 
FK Púchov 4:1 (Závada 2, Maléř, 
Maloň), - Lokomotiva Vrútky 2:1 
(Málek, Mikulenka). 
Sestava FM: Štětinský - Kaňák, Má-
lek, Maléř, Maloň, Mikulenka, Na-
vrátil, Pešek, Poloch, Rek, Závada.

EXTRALIGA DRUŽSTEV: Záběr z Kongresového sálu Hotelu Cent-
rum z utkání BŠŠ Frýdek-Místek – Zikuda Trnov, sezóna 2012/2013.

Extraligový tým hrál ve 
dnech 23.- 24. března proti dvě-
ma pražským týmům – Mahrla 
Praha, v čele s nejlepším hrá-
čem České republiky Davidem 
Navarou, a Bohemians Praha. 

V obou zápasech nastoupil 
tým BŠŠ v sestavě Azarov, Fe-
dorov, Zhigalko, Rojíček, Rausis, 
Ponížil, Jasný, Veselovský. V so-
botním zápase s Mahrlou se oče-
kával těžký souboj, ale naši hráči 
ho zvládnuli na jedničku. Ihned 
od začátku předváděli naši hrá-
či bojovné výkony a soupeři byli 
pod velkým tlakem, což vedlo ke 
kýženým bodům. Po výhrách Zhi-
galka, Rausise, Ponížila a remí-
zách Azarova, Fedorova, Rojíčka, 
Jasného a Vesselovského jsme 
zvítězili přesvědčivě 5,5:2,5. V ne-
děli jsme byli proti Bohemians fa-
vority, ale soutěž je v této sezóně 
velmi vyrovnaná a o překvapení 
není nouze. Po třech hodinách 

Beskydská šachová školaBeskydská šachová škola
v boji o extraligové medailev boji o extraligové medaile

hry neskončila žádná partie, poté 
se však začaly projevovat výkon-
nostní rozdíly u hráčů a s výhrami 
se doslova roztrhl pytel. Hráči 
vyhrávali jeden za druhým a na-
konec z toho byl historický výsle-
dek v náš prospěch 8:0 – hostům 
takříkajíc zazpíval „kanár“. Tento 
fakt nás katapultoval na průběžné 
5. místo v tabulce a od medailové 
pozice nás dělí pouze jedno vítěz-

ství. Oba zápasy jsme přenášeli 
on-line, který sledovalo ze svých 
domovů mnoho tisíc příznivců krá-
lovské hry z celé ČR i zahraničí. 
Do konce nejvyšší soutěže ČR 
ještě zbývají tři kola a tým BŠŠ 
Frýdek-Místek udělá maximum 
v boji o zisk cenných kovů. Byl to 
jeden z nejúspěšnějších víkendů 
v historii, již nyní se hráči těší na 
závěrečné boje.

Kouty nad Desnou se staly 
ve dnech 9.-16. března dějiš-
těm Mistrovství České repub-
liky v šachu mládeže do 16 
let. Beskydská šachová škola 
pravidelně vysílá své talenty 
na tento nejdůležitější turnaj 
mládežnické sezóny. 

Náročnou sítí kvalifikačních 
turnajů se letos do hlavního 
turnaje probojovalo 11 šachistů 
BŠŠ. Mistrovství je rozepsá-
no do osmi kategorií: chlapci a 
děvčata do 10, 12, 14 a 16 let. 
Naši šachisté startovali krom 
kategorie H14 ve všech z výše 
uvedených skupin, což vypovídá 
o komplexní a kvalitní práci tre-
nérského týmu. Účast jedenácti 
hráčů BŠŠ je již sama o sobě 
velkým úspěchem, ale frýdecko-
-místečtí šachisté dokázali dale-
ko více. Svými výsledky si řekli 
o účast na evropských a světo-
vých šampionátech a ve všech 
ukazatelích byli nejlepší!

V dívčích kategoriích Beskyd-
ská šachová škola excelovala. 
V kategorii dívek do 10 let získa-
la zlatou medaili Kristýna Laurin-
cová za zisk 8,0 bodů. Kategorii 
dívek do 14 let ovládla a 1. místo 
získala Natálie Kaňáková (7,5 b.) 
a na pěkném 5. místě skončila 
Tereza Beluská (5,0 b.). V ka-
tegorii dívek do 16 let se rado-
vala z 2. místa Martina Fusková 
(7,5 b.), 8. místo obsadila Klára 
Zemková. Zuzana Gřesová v ka-
tegorii dívek do 12 let obsadila 9. 
místo. V chlapeckých kategoriích 
dobrých umístění dosáhli Mi-
chael Kubík v kategorii chlapců 
do 16 let 11. místo a v kategorii 
chlapců do 12 let skončil na 15. 
místě Jan Chlebek. 

Talenti BŠŠ na mistrovství ČRTalenti BŠŠ na mistrovství ČR
Celkově se výprava 

Beskydské šachové školy 
stala na Mistrovství ČR 
mládeže jasně nejúspěš-
nější výpravou. Zisk dvou 
zlatých a jedné stříbrné 
medaile je jen potvrzení 
výsadního postavení ša-
chového centra ve Frýd-
ku-Místku v České repub-
lice. V počtu a cennosti 
medailí a také v olympij-
ském bodování skončila 
BŠŠ Frýdek-Místek na 1. 
místě před Durasem Brno 
a Polabinami Pardubice. 
Na mistrovství světa nás 
budou reprezentovat zla-
té – Natálie Kaňáková a 
Kristýna Laurincová, na 
mistrovství Evropy pojede 
stříbrná Martina Fusková a další 
hráči budou nominováni na Mist-
rovství Evropské unie.

Velmi rádi touto cestou děku-
jeme všem hráčům za vzornou 
reprezentaci Frýdku-Místku, po-
děkování zaslouží zcela jistě i ro-
diče a trenéři úspěšných šachis-
tů. Nesmíme zapomenout ani na 

poděkování Městu Frýdek-Místek 
za dlouhodobou podporu rozvoje 
šachové hry. A samozřejmě po-
děkování patří i všem partnerům 
Beskydské šachové školy, proto-
že bez jejich podpory bychom se 
ve Frýdku-Místku nemohli pyšnit 
titulem „Nejlepší šachové město 
v České republice“.
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Statutární město Frýdek-Mís-
tek vyhlásilo v roce 2012 výbě-
rové dotační řízení na poskytnu-
tí účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Frýdku-Míst-
ku pro právnické a fyzické oso-
by na podporu a rozvoj sociál-
ních služeb pro rok 2013.

Cílem finanční podpory je 
stabilita, rozvoj a zkvalitnění 
ucelené sítě sociálních služeb 
na území statutárního města 
Frýdku-Místku. Programy na 
podporu a rozvoj sociálních slu-
žeb jsou rovněž v souladu s cíli 
schváleného „Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb 
na léta 2011-2013“ a schválené-
ho „Strategického plánu rozvoje 
statutárního města Frýdku-Míst-
ku na období 2012-2025“. 

V rámci tohoto výběrového ří-
zení obdržel odbor sociálních slu-
žeb celkem 52 projektů zaměře-
ných na sociální oblast. Z rozpočtu 
města Frýdku-Místku bylo celkem 
poskytnuto 6 milionů korun.
Byly podpořeny např. tyto projekty:

Renarkon, o.p.s., cílem služ-

Město podpořilo projekty v sociálních službách částkou šest milionů

PRODEJNÍ VÝSTAVKA: Klientky azylového domu Sára v rámci terapeutických činností umějí vytvořit výrob-
ky, díky nimž získávají finance na nákup dalšího materiálu, který proměňují v nejrůznější interiérové ozdoby. 

by je pomoc lidem ohroženým 
drogovou závislostí a jejich 
blízkým. Jedná se především o 
minimalizaci škod způsobených 
užíváním nealkoholových drog, 
a to nejen u samotných klientů, 
ale také u jejich blízkých, a zlep-
šení zdravotního, sociálního a 
psychického stavu klientů. Také 
byly podpořeny služby Slezské 
diakonie „SÁRA Frýdek-Místek, 
Noclehárna pro ženy“, kde je 
dočasně poskytnuto dospělým 
ženám bez přístřeší ubytování, 
zázemí pro přípravu jídla a kvali-
fikovaná pomoc a lidská podpora 
k řešení jejich nepříznivé životní 
situace a „Noclehárna pro muže 
BETHEL Frýdek-Místek“, kde 
je mužům bez přístřeší, kteří se 
ocitli v obtížné životní situaci, 
poskytnuto přenocování a mož-
nost provedení osobní hygieny. 
Služba „NOE Frýdek-Místek, 
podpora samostatného bydlení“ 
je poskytována v bytech klientů 
a umožňuje lidem s mentálním 
znevýhodněním žít život podle 
svých představ a možností. Pod-

pořena byla služba Podaných ru-
kou, o.s. „Osobní asistence“, kde 

zajišťují komplexní službu osobní 
asistence osobám se zdravotním 
postižením a seniorům, aby uži-
vatelé služby mohli žít v přiroze-
ném prostředí co nejdéle.

Dále byla podpořena služba 
Centra nové naděje „Občanská 
poradna“, která je občanům 
poskytována v těchto pora-
denských tématech: dluhové a 
rodinné poradenství, bydlení, 
problematika sociálních dávek a 
sociálního zabezpečení, občan-
ské soudní řízení, trestní právo, 
ochrana spotřebitele, insolvence.

Podpořeny byly služby Centra 
pro zdravotně postižené Morav-
skoslezského kraje, o.s. „Poradna 
pro osoby se zdravotním postiže-
ním Frýdek-Místek“, kde poskytují 
poradenství osobám, které v dů-
sledku snížené soběstačnosti 
v některých oblastech nejsou 
schopny bez pomoci a podpory 
vyřešit vzniklou obtížnou situaci 
a „Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením“, kde předmětem služ-
by je realizace volnočasových, 

vzdělávacích a zájmových aktivit, 
např. korálkování, cvičení jógy na 
židlích, ergoterapie a plavání. 

V neposlední řadě byly podpo-
řeny služby Charity Frýdek-Místek 
„Dům pokojného stáří u Panny 
Marie Frýdecké“, kde je posky-
tována celoroční péče o seniory, 
kteří pro svou nepříznivou sociální 
situaci, své stáří, ztrátu soběstač-
nosti a nemoc nejsou schopni se o 
sebe trvale postarat, služba „Cen-
trum Pramínek“ pomáhá rodinám 
s dětmi, u kterých je vývoj ohrožen 
v důsledku dlouhodobé krizové 
situace, kterou rodiče nedokáží 
sami bez pomoci překonat.

V programu na podporu 
ostatních aktivit doplňujících 
sociální služby byly např. pod-
pořeny projekty občanského 
sdružení ADRA „Dobrovolnic-
ké programy ve Frýdku-Místku 
v roce 2013“ a oblastního spolku 
Českého červeného kříže Frý-
dek-Místek „Humanitární služby 
pro osoby bez přístřeší“.

Jarmila Kozlová, vedoucí 
odboru sociálních služeb

Pracovníci Terénní služby 
Rebel, jejímž zřizovatelem je 
Charita Frýdek-Místek, a to 
Michaela Šebíková a Tomáš 
Štěpánek, začali v roce 2012 
s přednáškami na základních 
školách na téma: Děti z ulice, 
kde bylo hlavním záměrem 
upozornit na záludnosti živo-
ta dětí na ulici. 

Tyto přednášky se setka-
ly s kladným ohlasem a letos 
v roce 2013 jsme navázali na 
přednášky s konkrétními téma-
ty, které si sami žáci navrhli ve 
zpětných vazbách. Zde se lek-

Přednášky o životě na ulici
toři již věnují jen vyhraněným 
tématům, jako jsou kyberšikana 
a návykové látky.

Vstupy na základní školy re-
alizujeme v 7. až 9. třídách s cí-
lem působit na mládež v sociální 
rovině, aby si mohli sami udělat 
obrázek o nástrahách, které je 
ohrožují.

Zejména chceme působit na 
duševní rozvoj dětí a upozorňo-
vat na nebezpečí, které je přímo 
ohrožuje při rizikovém způsobu 
života, jak v partách na ulici 
(trestná činnost, zneužívání dětí, 
drogy), tak i na různé formy vyu-

žívání mobilních sítí a jejich mož-
ných následků pro děti samé.

Po předchozích vstupech na 
některé základní školy vidíme 
tato témata jako velice prospěš-
ná pro posluchače, jelikož při 
této sociální prevenci dochází 
k přímému kontaktu s nejohro-
ženější populací a je možné oka-
mžitě reagovat na dané podněty 
a dotazy, jakož i preventivně pů-
sobit v daném tématu (možnos-
ti, jak se účinně bránit a ochránit 
před negativními vlivy).

Chtěl bych touto cestou po-
děkovat Magistrátu města Frýd-

ku-Místku, Městské policii F-M 
a odboru školství za podporu 

realizace těchto přednášek na 
školách.  Tomáš Štěpánek
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Připomínáme, že splatnost 
místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů 
a místního poplatku ze psů je 
31. 5. 2013.

V průběhu měsíce dubna bu-
dou zasílány poštovní poukázky.

Pokud poplatky nebudou za-
placeny včas a ve správné výši, 
může správce poplatku poplatky 
zvýšit až na trojnásobek.

Místní poplatky lze zaplatit:
1) poštovní poukázkou prostřed-

nictvím pošty
2) v hotovosti, a to v době 

pokladních hodin:
• v budově Magistrátu města 
Frýdku-Místku na ul. Radniční 
1148, v přízemí:
- na odd. místních daní a poplatků 
odboru správy obecního majetku

pokladní hodiny:
Po, St: 8:00 – 16:30 h.,
Čt: 8:00 – 14:30 h. 

a v době od 15. 4. do 31. 5.
Út, Pá: 8:00 – 13:00 h. 

- na hlavní pokladně
pokladní hodiny:

Žádost o pronájem a prodej 
části pozemku je možno podat 
do 11. 4. 2013 na podatelně Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku, 
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-
-Místek. U nabídek podaných 
poštou rozhoduje datum poštov-
ního razítka (datum poštovního 
razítka 11. 4. 2013).

Žádost musí obsahovat:
jméno a příjmení žadatele, 

datum narození, adresa 
telefon

e-mailová adresa
Bližší informace je možno získat 
u Ing. Zdeňky Ursíniové na tel. 

Nabídka pronájmu a prodeje pozemku

č. 558 609 175 nebo e-mail ursi-
niova.zdenka@frydekmistek.cz

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu a ná-
slednému prodeji část pozemku p.č. 3563 ostatní plocha
– zahrada o výměře 21 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 

(J. Vantucha), a to za účelem výstavby garáže.

Poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů 
Po, St: 8:45 h. – 11:30 h. 
 12:00 h. – 16:30 h.
Út, Pá: 8:45 h. – 11:30 h. 
 12:00 h. – 13:30 h.
Čt: 8:45 h. – 11:30 h. 
 12:00 h. – 14:30 h. 
• v budově Magistrátu města 
Frýdku-Místku na ul. Palacké-
ho 115, v přízemí:
- na pokladně

pokladní hodiny:
Po, St: 9:00 h. – 11:30 h. 
 12:00 h. – 16:30 h.
Út, Pá: 9:00 h. – 11:30 h.
 12:00 h. – 13:30 h.
Čt:  9:00 h. – 11:30 h. 
 12:00 h. – 14:30 h. 
3) převodem na bankovní účet 

města, a to:
• poplatek za komunální od-
pad: na bankovní účet města ve-
dený u Komerční banky a.s. na 
číslo účtu: 19-3767000237/0100
• poplatek ze psů: na bankovní 
účet města vedený u Komerční 
banky a.s. na číslo účtu:

19-928781/0100
4) prostřednictvím SIPO

Upozorňujeme poplatníky, aby: 
a) při platbách formou převodu 

na bankovní účet města uváděli 
vždy číslo účtu s předčíslím 19-. 
Při zadání úhrady bez tohoto 
předčíslí je platba poukázána na 
číslo účtu jiného subjektu. 
b) tiskopis na placení poplatku pro-
střednictvím SIPO doložili správci 
poplatku nejpozději do 31. 3. Po-
platníci, kteří doložili tiskopis v loň-
ském roce, letos ho již nedokládají.

V případě, že poplatník neobdr-
ží poštovní poukázku na daný rok, 
může poplatek zaplatit v hotovosti 
na Magistrátu města Frýdek-Mís-
tek i bez poštovní poukázky. 

Pokud je místní poplatek za 
komunální odpad hrazen pro-
střednictvím realitních kanceláří 
a společenství vlastníků jedno-
tek (v těchto případech je splat-
nost poplatku vždy nejpozději 
do 15. 4., 15. 7., 15. 10. a 15. 
1.), nebudou poštovní poukázky 
těmto poplatníkům rozesílány. 

Doplnění: úplné znění vyhlá-
šek včetně sazeb za jednotlivé 
místní poplatky je na stránkách 
www.frydekmistek.cz v sekci 
Občan – právní předpisy města 
– obecně závazné vyhlášky. 

Velikonoce ve městě – bílé i veselé
(Pokračování ze strany 2)

Po celou dobu programu byla 
na náměstí také dětská malířská 
dílnička a zájemci mohli zhléd-
nout ukázky kovářského a za-
hradnického řemesla. Program 
byl zajímavý i na Velký pátek 
a Bílou sobotu. „Chceme, aby 
se o Velikonocích, stejně jako 
o Vánocích, nezapomínalo na 
tradice. Proto se prostřednictvím 
KulturyFM snažíme je lidem, a 
dětem především, přibližovat,“ 
ujistil, že město bude podobné 
akce nadále podporovat, ná-
městek primátora Petr Cvik. (pp)

ZAHÁJENÍ S GAJDUŠKEM: Náměstek primátora Petr Cvik popřál 
všem příjemné Velikonoce.   Foto: Petr Pavelka

(Pokračování ze strany 1)
Petr Slunský ještě Martinovi 

Špetlovi připomněl, že je čle-
nem dozorčí rady Sportlexu, 
a tudíž by neměl nastolovat 
otázky, na které zná odpovědi. 
„Máme halu se zastaralými pro-
vozními soubory, rozvody elek-
třiny v hliníku, kanalizace, voda, 
nic z toho nelze opravovat po 
částech, takže to představuje 
mnohamilionové opravy. Od 
roku 2005 jsme ale neustále 
varováni, že na stole je zásadní 
rekonstrukce nebo nová hala, 
takže nemůžeme realizovat dílčí 
věci, řešíme jen havarijní stavy 
a zachraňujeme provoz haly,“ 
zlobil se ředitel Sportplexu Petr 
Slunský. S „argumentem“ o do-
minantě města se vypořádal Ja-
roslav Chýlek: „Z čeho pramení, 
že je VSH dominantou města, 
to opravdu nevím – na propa-
gačních materiálech města ne-
bývá. Není pravda, že jsme se 

o ni nestarali, máme ji nějakých 
deset let, kdy do ní šlo přes tři-
cet milionů korun. Že to nebylo 
více, je dáno tím, že by to mohly 
být zmařené investice.“

Opozice tlačila výtky i smě-
rem k urbanismu města. „Urba-
nistické dotazy nechápu. Místo 
haly bude hala. Využitelnost a 
funkce území se tedy nezmění,“ 
reagoval primátor, který se vy-
jadřoval rovněž k nejrůznějším 
peticím a anketám s halou sou-
visejícími. „Nešlo v nich o to, zda 
chtějí lidé Polárku nebo VHS, 
bylo to o obchodním centru. A 
také o placené reklamě, kdy se 
k tomu vyjadřovali lidé mimo 
území města. V petici, kterou 
jsme obdrželi, bylo jen 1700 ob-
čanů města, posbíraných za 12 
měsíců. Mnohem více podpisů 
bylo proti Kauflandu a dnes tam 
chodí všichni nakupovat. Pod 
jedním průzkumem, který jsme 
měli i na předsedech klubů, byla 

podepsána neexistující firma.“
Náměstek primátora Petr 

Cvik následně připomněl deba-
tu, kdy v předchozích volebních 
obdobích byla opozice podob-
ně nesmiřitelná kvůli výstavbě 
aquaparku na Olešné. „Dnes se 
ukazuje, že to rozhodnutí bylo 
v pořádku, zónu nám všichni, 
co tu přijedou, závidí. Výstav-
bou haly Polárka pokračujeme 
ve zkvalitňování podmínek pro 
sport, ale získáme i mnohem 
více. Jsem přesvědčený, že je 
to znovu krok správným, i když 
revolučním směrem,“ prohlásil 
Petr Cvik.

Pro účelovou investiční do-
taci společnosti Sportplex na 
úhradu nákladů stavby Hala 
Polárka zvedlo nakonec ruku 26 
zastupitelů, proti bylo všech 8 
zastupitelů ODS, zdrželi se oba 
zástupci Nezávislých, všichni 
tři představitelé TOP 09 a za 
KSČM Pavel Holý.  (pp)

Město postaví halu Polárka

Jarní vyšetření těla 

BIOREZONANCÍ 

na parasity,
viry a plísně. 

Do 30. 4. sleva 50%. 
Tel. 777 935 300 FM 
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1. Základní škola Frýdek-Místek, 
Komenského 402, se sídlem 

Komenského 402, 738 01 Frýdek-
-Místek, IČ: 68157894 

2. Základní škola Frýdek-Místek, 1. 
máje 1700, se sídlem 1. máje 1700, 
738 02 Frýdek-Místek, IČ: 68157860 

3. Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek – Skalice 
192, příspěvková organizace, 
se sídlem Skalice 192, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ: 75029782 

4. Mateřská škola Frýdek-Místek, 
Anenská 656, příspěvková organi-
zace, se sídlem Anenská 656, 738 
02 Frýdek-Místek, IČ: 75029774 
5. Středisko volného času Klíč, 

příspěvková organizace, se 
sídlem Pionýrů 767, 738 01 Frý-

dek-Místek, IČ: 75105993 
STATUTÁRNÍ MĚSTO

FRÝDEK-MÍSTEK
RADA MĚSTA VYHLAŠUJE 

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
na vedoucí pracovní místa ředite-
lů příspěvkových organizací dle 
seznamu příspěvkových organi-
zací, který je nedílnou součástí 
vyhlášených konkursních řízení

Požadavky:
1. odborná kvalifikace pro přímou 

pedagogickou činnost a praxe 
podle zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

2. plná způsobilost k právním úkonům
3. znalost problematiky řízení a obec-

ně závazných právních předpisů 
zejména v oblasti školství

4. občanská a morální bezúhonnost 
Písemně zašlete:

• přihlášku (uveďte kontaktní ad-
resu, telefon, případně e-mail)

• úředně ověřené kopie dokladů 
o dosaženém vzdělání (diplom, 
vysvědčení o státní zkoušce/
dodatek k diplomu, vysvědčení 
o pedagogické způsobilosti)

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor životního prostředí a 
zemědělství, který má v kompe-
tenci nakládání s komunálním 
odpadem, připravil ve spoluprá-
ci s Frýdeckou skládkou, a. s.,
zajišťující svoz komunálního odpa-
du na území města Frýdku-Místku, 
harmonogram svozu objemného 
odpadu v roce 2013, tzv. „jarní 
úklid“, a to formou přistavení velko-
objemových kontejnerů. V letošním 

V době od 12. 4. do 15. 4. bude 
umístěn velkoobjemový kontejner 
také na ul. Míru, a to v místě u prá-
delny a u hřiště, a Skalice – Kame-
nec, rozcestí. Kontejner bude umís-
těn v pátek dne 12. 4. v dopoledních 
hodinách, stažen bude v pondělí 15. 
4. také v dopoledních hodinách.

Do velkoobjemových kontejnerů 
ODKLÁDEJTE OBJEMNÝ ODPAD 
(např. skříně, ostatní nábytek, ko-
berce, matrace), NEODKLÁDEJTE 
nebezpečný odpad (např. mazací a 

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě 
roce na jaře budou velkoobjemové 
kontejnery přistaveny na 60 svo-
zových místech, jak je uvedeno v 
harmonogramu. Přistaveny budou 
vždy dopoledne uvedeného dne, 
nejpozději do 11. hod., a vyvezeny 
budou následující den opět dopole-
dne, nejpozději do 11. hod. Upozor-
ňujeme, že odpad smí být odkládán 
pouze do kontejnerů! Jakékoliv 
odkládání odpadu mimo kontejner 
bude považováno za odkládání 

odpadu mimo vyhrazené místo dle 
ust. § 47 odst. 1 písm. h) zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů, s mož-
ností udělení pokuty až do výše 50 
000 Kč. V době konání svozu bude 
Městská policie Frýdek-Místek 
provádět pravidelné kontroly kon-
krétních stanovišť a bude sankcio-
novat na místě ty, kteří se dopustí 
přestupku proti veřejnému pořádku, 
tj. odloží odpad mimo kontejner. 

HARMONOGRAM SVOZU

motorové oleje, olejové filtry, televi-
zory, monitory, počítače, obrazovky, 
lednice, mrazáky, zbytky barev, laků 
a ředidel, použité obaly od postřiků, 
autobaterie a monočlánky, prošlé 
a nepotřebné léky). Tyto odpady 
můžete odložit ve sběrném dvoře 
(ul. Panské Nové Dvory – v objektu 
společnosti Frýdecká skládka, a. s.,
ul. J. Čapka – sídliště Slezská – 
bývalý areál stavebnin BETA, ul. 
Collo-louky – vedle supermarke-
tu Tesco) nebo v mobilní sběrně 

(umístění zveřejněno na interneto-
vých stránkách města – www.fry-
dekmistek.cz). 

Do velkoobjemových kontejnerů 
NEPATŘÍ stavební odpad ani bio-
logický odpad (např. větve, tráva).

Změna umístění velkoobjemo-
vých kontejnerů v rámci ulice vy-
hrazena. Pro informace se můžete 
obrátit na odbor životního prostředí 
a zemědělství, tel. 558 609 561 
nebo přímo na Frýdeckou skládku, 
a. s., tel. 558 440 066.

16. 4.
Frýdek: Panské Nové Dvory – u č. 
p. 2416, Panské Nové Dvory – u 
býv. hřiště TJ Slezan, ul. K Hájku 
– u obchodu a u č. p. 2958, ul. Bru-
zovská – u vodárny
Místek: ul. Kollárova – u pečova-
telských domů, ul. Fibichova – po-
blíž gymnázia, ul. Pionýrů – u č. p. 
803-805

17. 4. 
Frýdek: ul. K Lesu – naproti kříže, 
ul. Vršavec – u lesa, ul. Máneso-
va – Žižkova – u pivnice (POUZE 
DNE 3. 4.!), ul. Jeronýmova (u č. 
p. 394-399) (POUZE DNE 17. 4.!)
Místek: ul. Beethovenova – na 
parkovišti, ul. Myslbekova – u roz-
vodny, ul. Ke Splavu – u nádob na 
separovaný odpad

4. 4. a 18. 4.
Frýdek: ul. Slezská – na parkovišti, 
ul. Černá cesta – u obchodu, ul. Kři-
žíkova – autobusové stanoviště VP, 
ul. J Hakena – u večerky „Maják“, 

ul. Tolstého – u telefonní budky
Lískovec: za výrobnou krůtích 
výrobků

8. 4. a 22. 4.
Frýdek: ul. I. P. Pavlova – vedle 
č. p. 284, ul. Nad Mostárnou – u 
lávky, ul. J. Skupy – za kulturním 
domem, ul. Cihelní – u gymnázia a 
SOŠ (dříve 10. ZŠ), ul. Klicperova 
– u popelnic, ul. Slunečná – napro-
ti č. p. 290 (POUZE DNE 8.4.!), 
ul. Slunečná – naproti domů č. p. 
302–304 (POUZE DNE 22.4.!)

9. 4. a 23. 4.
Místek: ul. Hálkova-Březinova – u 
výměníku, ul. ČSA – u č. p. 1935 (na 
parkovišti), ul. Anenská – poblíž č. p. 
632, ul. Zd. Štěpánka – za restauran-
tem, ul. Bezručova – u betonových 
zábran, ul. K Olešné – u č. p. 1332

10. 4. a 24. 4.
Místek: ul. J. Trnky – u restaurace 
Morava, ul. Dr. Vaculíka – parkoviště 
za 8. ZŠ, ul. Frýdlantská – u věžáků
Lysůvky: u telefonní budky, na-

proti zahradnictví 
Zelinkovice: poblíž mateřské ško-
ly, u nádob na separ. odpad 
Chlebovice: u transformátoru a u 
pošty

11. 4. a 25. 4.
Frýdek: ul. Novodvorská – J. Čap-
ka, ul. M. Chasáka – u domu č. p. 
3149, ul. Pekařská – naproti domu 
č. p. 3057
Místek: ul. Pavlíkova – u nádob na 
separovaný odpad, ul. Lesní – za 
domem č. p. 505, ul. Palkovická – 
u podchodu

15. 4. a 29. 4.
Lískovec: u hasičské zbrojnice a 
u hřbitova
Skalice: u kulturního domu, u vrby 
(POUZE DNE 15. 4.!), u žampionár-
ny (POUZE DNE 29. 4.!), u kostela
Místek: ul. Polní – u hřiště, ul. 
Kolaříkova – naproti domu č. p. 
1589, ul. Spořilov – za domem č. 
p. 1612, ul. Čelakovského – bývalá 
prodejna

Vyhlášení konkursních řízení na vedoucí 
pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací

• úředně ověřený doklad o absol-
vování studia pro ředitele škol 
a škol. zařízení v rámci dalšího 
vzdělávání pedagogických pra-
covníků v oblasti řízení školství, 
případně jeho doložení do dvou 
let od počátku výkonu činnosti ře-
ditele školy a školského zařízení 

• strukturovaný životopis, ve kte-
rém se uvedou údaje o dosavad-
ních zaměstnáních a o odbor-
ných znalostech a dovednostech

• koncepci rozvoje základní školy 
(maximálně 4 strany strojopisu), 
mateřské školy a škol. zařízení 
(maximálně 3 strany strojopisu)

• výpis z evidence Rejstříku tres-
tů (ne starší tří měsíců) nebo 
doklad o jeho vyžádání

• lékařské potvrzení o způsobilosti 
k vykonávání činnosti ředitele ško-
ly a škol. zařízení (ne starší 3 měs.) 

• čestné prohlášení o plné způ-
sobilosti k právním úkonům

• písemný souhlas se zpracováním 
osobních údajů pro účely těchto 
konkursních řízení ve smyslu zá-
kona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů v platném znění

Ke konkursnímu řízení budou přija-
ty pouze přihlášky doložené kom-
pletními doklady (přihlášku, živo-
topis, čestné prohlášení, souhlas 
se zpracováním osobních údajů a 
koncepci rozvoje školy, škol. zaří-
zení vlastnoručně podepište).
Předpokládaný nástup do funkce: 

1. 8. 2013 na období 6 let
Informace: www.frydekmistek.cz
Přihlášky podejte do 8. dubna 
2013 na adresu: 
MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-
-MÍSTKU, Odbor školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy, Radniční 
čp. 1148, 738 22 Frýdek-Místek, 
k rukám Ing. Ilony Nowakové.
Obálku označte příslušnou školou 
nebo školským zařízením a tex-
tem: „konkursní řízení – neotvírat“

V roce 2009 byla provedena rekonstrukce kuchyně 
a zázemí.

Nebytové prostory v objektu mají celkovou výměru 
435 m2 (I. PP a I. NP).
Pronajímaná plocha: 

 I. PP: I.NP: 
 - vstup + chodba 19,44 m2 - restaurace (salonek) 37,80 m2

 - sklady 40,89 m2 - restaurace 135,95 m2

 - chodba 43,92 m2 - WC 23,4 m2

 - WC 27,70 m2 - kuchyně 69,85 m2

  - vstup + chodba 35,67 m2

Služby spojené s pronájmem nebytových prostor: 
Náklady na teplo budou vyúčtovány v poměru podla-
hových ploch nebytových prostor pronajatých nájemci 
k celkovému součtu podlahových ploch v zúčtovací 
jednotce, kterou tvoří budovy č.p. 1147 a č.p. 1148, 
Radniční, k. ú. Frýdek.(Pro informaci uvádíme, že ná-
klady na teplo v roce 2011 v zúčtovací jednotce činily 
179 Kč/m2/rok bez DPH).
Vodné a stočné bude vyúčtováno v poměru podle 
náměrů podružných vodoměrů instalovaných v zúčto-
vací jednotce, kterou tvoří budovy č. p. 1147 a č. p. 
1148, Radniční, k. ú. Frýdek. (Pro informaci uvádíme, 
že cena vodného a stočného fakturovaná dodavatelem 
Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. v roce 
2011 činila 55,50 Kč/m3 bez DPH). 
Dodávku elektrické energie si zajistí nájemce sám na 
základě vlastního smluvního vztahu uzavřeného s do-
davatelem elektrické energie. 
Zneškodňování odpadů vzniklých z činnosti nájemce 
v souvislosti s užíváním nebytových prostor si zajistí 
nájemce sám na vlastní náklady.

Podmínky užívání:
- zajistit polední „menu“ v ceně stravenky poskytované 
statutárním městem Frýdek-Místek zaměstnancům při 
zachování minimálně současného stavu
- poskytnutí součinnosti zejména při společenských 
a kulturních akcích statutárního města Frýdek-Místek
- v nebytovém prostoru nebudou umístěny výherní hra-
cí přístroje nebo jiná technická herní zařízení.

Minimální výše nájemného:
Stanovuje se minimální výše nabídky nájemného, a to 

120.000 Kč/rok + DPH.
Povinný obsah žádosti:

- výše nájemného za užívání nebytových prostor v ob-
jektu č.p. 1147 
- oprávnění k podnikání v souladu s podnikatelským zá-
měrem (kopie výpisu z Obchodního rejstříku, kopie živ-
nostenského listu na poskytování služeb v gastronomii)
- podnikatelský záměr uchazeče
- reference vč. délky praxe v oblasti gastronomie.
Žádosti o pronájem nebytových prostor zasílejte na ad-
resu: Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 
738 22 Frýdek-Místek do 19. 4. 2013 do 12 hod. U 
žádostí podaných poštou rozhoduje datum poštovního 
razítka (datum poštovního razítka 18. 4. 2013).
Na žádosti přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. 
Požadovaný způsob doručení žádosti – osobně nebo 
poštou v zalepené obálce označené v levém horním 
rohu nápisem „Pronájem kavárna Radhošť – NEOT-
VÍRAT!!!“.
Zájemci obdrží další informace na Magistrátu města 
Frýdku-Místku, Radniční 10, odboru správy obecní-
ho majetku, Ing. Zdeňka Ursíniová, tel. 558 609 175. 

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu zařízenou restauraci včetně vybavené kuchyně 
v objektu č.p. 1147, tř. T. G. Masaryka, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, a to od 1. 5. 2013. 

Objekt je zapsán v seznamu kulturních památek.
pronajmout nebytový prostor-garáž 
nacházející v objektu bez č.p./č.e. na 
pozemku p.č. 151/3, ul. Hlavní, k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek, na zá-
kladě výsledku „dražby výše nájem-
ného“ (dále jen „Dražba“) v souladu 
s „Postupem při pronájmu garáží na-
cházejících se v objektech ve vlast-
nictví statutárního města Frýdek-Mís-
tek“, který byl schválen Radou města 
Frýdek-Místek dne 12. 4. 2010. 
Den a hodina konání „Dražby“: 

17. 4. 2013 v 15.00 hodin
Místo konání „Dražby“: Magistrát 

města Frýdek-Místek, ul. Radniční 
10, III. NP (zasedací místnost)

Garáž je umístěna v objektu bez č.
p./č.e. na pozemku p.č. 151/3, ul. 
Hlavní, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek. Celková výměra garáže 
je 18,48 m2.
Vyvolávací cena je stanovena ve 
výši minimálního ročního nájem-
ného za 1 m2 výměry garáže a činí 
700,- Kč/m2/rok +DPH.
Prohlídku garáže je možno domlu-
vit na tel. č. 558 609 175 – Ing. 
Zdeňka Ursíniová.
Účastníkem dražby může být fy-
zická osoba starší 18 let s trvalým 
bydlištěm na území statutárního 
města Frýdku-Místku. Při zápisu 
účastníka k dražbě je účastník po-
vinen předložit průkaz totožnosti, 
malý technický průkaz vozidla, se 
kterým hodlá v garáži parkovat, 

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
popř. smlouvu o užívání služební-
ho vozidla k soukromým účelům.
Účastníkem dražby nemůže být 
fyzická osoba, která v předcházejí-
cích třech letech přede dnem konání 
dražby užívala byt nebo nebytový 
prostor ve vlastnictví statutárního 
města Frýdek-Místek bez právního 
důvodu, nebo byla dlužníkem vůči 
Statutárnímu městu Frýdek-Mís-
tek. Splnění této podmínky potvrdí 
účastník dražby podpisem čestného 
prohlášení při zápisu k dražbě.
Účastníkem dražby může být 
pouze fyzická osoba, která nej-
později do okamžiku zahájení zá-
pisu účastníků k dražbě uhradila 
zálohu na úhradu nákladů dražby 
na účet města ve výši 5.000 Kč a 
která nejpozději při zápisu účast-
níka k dražbě předložila doklad o 
zaplacení zálohy na úhradu ná-
kladů dražby (kauce), č.ú.: 6015-
928781/0100, VS 3250002.
Účastníkem dražby může být pouze 
fyzická osoba, která nejpozději při 
zápisu účastníků k dražbě podepíše 
dohodu o úhradě nákladů dražby.
Smlouva o nájmu garáže bude 
uzavřena na dobu 2 let.
Další informace je možné získat 
na tel. č. 558 609 175 nebo osob-
ně na Magistrátu města Frýdek-
-Místek, odboru správy obecního 
majetku, ul. Radniční 10, III. NP, 
dveře č. 324.
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Odkaz na praktický a přehledný seznam úřadu s telefonními kontakty na jednotlivé osoby, včetně čísla kanceláře: http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/telefonni-seznam/
Všeobecný odkaz na životní situace, které je magistrát kompetentní řešit: http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/zivotni-situace/

Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek-
-Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné odpady a velkoob-
jemové odpady a elektrozařízení: 
Nebezpečné odpady: Mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, au-
tobaterie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, prošlé a nepotřebné léky, 
zářivky a výbojky.
Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.
Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebra-
né: lednice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlnné trouby, fri-

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
tovací hrnce, vařiče, myčky ná-
dobí, vysavače, žehličky, váhy, 
monitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield 16.-18. 4. 
U krytého bazénu   23.-25. 4.
Parkoviště u Kauflandu

30. 4.-2. 5. (1. 5. svátek)
Pod estakádou (bývalý SD)
 9.-11. 4. 

Sběrné dvory:
Collo-louky, Slezská

Provoz: Po – Pá 8.00 – 18.00
 So 8.00 – 14.00

Sběr komunálního odpadu v 
našem městě provádí Frýdecká 
skládka, a.s., tel. 558 440 062, 
604 285 775, 733 347 236

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORYVOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY

k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku
objekt čp. 34,
nebytové prostory o výměře 280 m2, bývalá výrobna 
uzenin u Nové Osady ve Frýdku 
k.ú. Skalice
objekt čp. 61, k.ú. Skalice, obec Frýdek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 43,50 m2 (míst-
nost č. 1.14 v Kulturním domě)
objekt čp. 177, k.ú. Skalice, obec Frýdek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 49 m2 (bývalá 
ordinace praktického lékaře)
k.ú. Místek
Místecká kasárna, objekt bez č.p./č.e. na pozemku 
p.č. 3992/4 
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP, garážování
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/16 – objekt C 
5, („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 99 m2 (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/5 – objekt 14b, 
(„Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 49,84 m2 (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3999/5 zast. plocha, 
(„Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2, areál 
„C“, objekt 25, (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku 3975/4 zast. plocha, 
(„Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 27,64 m2 (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku 3988/5 zast. plocha, 
(„Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 35 m2 (sklad) 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, (místnost č. 402)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, IV. NP, kancelář 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, (místnost č. 403)
nebytové prostory o výměře 20 m2, IV. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, (místnost č. 501)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, V. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, (místnost č. 506)
nebytové prostory o výměře 41,54 m2, V. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, (místnost č. 507)
nebytové prostory o výměře 45,17 m2, V. NP, kancelář 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, (místnost č.132)

nebytové prostory o výměře 10,28 m2, I. NP, kancelář 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, (místnost č. 119)
nebytové prostory o výměře 37,06 m2, I. NP, kancelář 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov
nebytové prostory o výměře 4,42 m2, I. NP, (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18,60 m2, I. NP, (kancelář)
nebytové prostory o výměře 19,37 m2, I. NP, (kancelář)
nebytové prostory o výměře 3,39 m2, I. NP, (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 8,63 m2, I. NP, (sklad)
objekt bez čp./če.na pozemku pč. 229/3 zast. plocha 
(křížový podchod)
nebytové prostory o celkové výměře 24,7 m2, I. NP 
objekt čp. 158, ul. Frýdlantská
nebytové prostory o celkové výměře 10,40 m2, I.NP (trafika) 
objekt čp. 72, ul. J. Trnky 72
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezi-
patře (2 místnosti)
objekt bez č.p/č.e.na pozemku p.č. 151/2, ul. Hlavní
nebytové prostory o celkové výměře 22,11 m2, II.NP (sklad)
objekt bez č.p./č.e. – podchod mezi bývalým autobu-
sovým stanovištěm a prodejnou Albert
nebytové prostory o celkové výměře 23,10 m2 (obchod)
k.ú. Frýdek
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP, kancelář
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, III. NP, kancelář 
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VI. NP, kancelář 
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP, kancelář 
objekt čp. 646, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 41 m2, 3b
objekt čp. 647, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 18,99 m2, II. NP 
objekt čp. 1166, ul. Těšínská, 
nebytové prostory o celkové výměře 17,6 m2, II.NP 
(kancelář) 
objekt čp. 3062, ul. Novodvorská, 
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m2, (prodejna)
objekt čp. 1313, ul. Míru
celý objekt

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku
Ing. Zdeňka Ursíniová, tel:. 558 609 175

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

Řídící výbor Integrovaného 
plánu rozvoje statutárního města 
Frýdku-Místku – sídliště Slezská 
schválil 20. 3. 2013 vyhlášení vý-
zvy k podávání žádostí o poskyt-
nutí podpory v rámci aktivity 5.2 
b) Regenerace bytových domů.

V rámci této části integrova-
ného plánu mohou vlastníci by-
tových domů na „nové“ Slezské 
požádat o dotace EU, např. na 
projekty zateplení domů, výmě-
ny oken, modernizace otopné 
soustavy, výtahů apod. Podpo-
ra bude poskytována pouze v 
zóně Sídliště Slezská II, která je 

Výzva k podávání žádostí o dotace na 
regeneraci bytových domů na sídlišti Slezská

ohraničena ulicemi Slezská, T. 
G. Masaryka, Sadová, Sokola 
Tůmy, O. Lysohorského, Jana 
Čapka, Dobrovského, Hlavní a 
areálem židovského hřbitova. O 
podporu tedy mohou vlastníci by-
tových domů v následujících uli-
cích: Novodvorská, Dr. M. Tyrše, 
Pekařská, J. Kavky, J. Božana, 
M. Chasáka, J. Čapka, Jiřího z 
Poděbrad a Dobrovského.

Žádosti je možné podávat od 
2. 4. 2013 do 31. 5. 2013, text 
výzvy naleznete na www.frydek-
mistek.cz, sekce Podnikatel / 
Integrovaný plán rozvoje města

Nebytové prostory v objektu mají
celkovou výměru 569,75 m2.

Pronajímaná plocha: 
 I.NP II.NP 
 - chodba 2,1 m2 - chladírna zeleniny 60,6 m2

 - salónek 62,6 m2 - strojovna klima 51,7 m2

 - výčep 79,5 m2 - šatna muži 7,6 m2

 - jídelna 92,3 m2 - soc. zařízení muži 6,8 m2

 - úklidová komora 1,9 m2 - umývárna ženy 2,6 m2

 - chodba 3,7 m2 - WC ženy1,45 m2

 - přípravna zeleniny 6,6 m2  - úklidová komora 1,45 m2

 - příruční sklad 8,7 m2 - šatna ženy 14,42 m2

 - kuchyň 50,8 m2 - chodba 6,18 m2

 - chodba 3,3 m2 - sklad 28,2 m2

 - chladírna 4,7 m2 - výtah 1,2 m2

 - chladírna 4,35 m2 - chodba 36,9 m2

 - WC muži 10,9 m2 - zádveří 1 m2

 - WC ženy 18,2 m2

Služby spojené s pronájmem nebytových prostor:
Plyn, elektrická energie, teplo, pitná voda a stočné 
podle skutečného odebraného množství, a to v ceně 
fakturované Národnímu domu Frýdek-Místek „příspěv-
kové organizaci“ dodavateli těchto služeb – měsíčně.
Servis dvou výtahů, televizní poplatek – přefaktu-
race měsíčně.
Internetové služby – WIFI, poměrná část – měsíčně.
Zneškodňování odpadů vzniklých z činnosti nájemce 
v souvislosti s užíváním nebytových prostor si zajistí 
nájemce sám na vlastní náklady. 

Podmínky užívání:
Nebytové prostory je nutno užívat způsobem stanoveným 

Národní dům Frýdek-Místek „příspěvková organizace“ nabízí k pronájmu zařízenou
restauraci v konceptu „ŠVEJK restaurant“ včetně vybavené kuchyně v objektu č.p. 134,

Palackého, k. ú. Místek, obec Frýdek – Místek, a to od 1. 5. 2013.
Objekt je zapsán v seznamu kulturních památek

pro koncept „ŠVEJK restaurant“, a to po dobu trvání smlouvy 
o poskytnutí práva na užívání konceptu „Švejk restaurant“. 
Nebytové prostory je nutné provozovat i v souladu s čin-
nosti a požadavky vyhlašovatele, zejména poskytnutí sou-
činnosti při kulturních a společenských akcích organizace. 
V nebytovém prostoru nebudou umístěny výherní hrací 
přístroje nebo jiná technická herní zařízení. 

Minimální výše nájemného:
Stanovuje se minimální výše nabídky nájemného: 

360.000 Kč/rok + DPH.
Povinný obsah žádosti:

Výše nájemného za užívání nebytových prostor v ob-
jektu č.p. 134
Oprávnění k podnikání v souladu s podnikatelským 
záměrem (kopie výpisu z Obchodního rejstříku, kopie 
živnostenského listu na poskytování služeb v gastro-
nomii)
Podnikatelský záměr uchazeče.
Reference vč. délky praxe v oblasti gastronomie.
Žádosti o pronájem nebytových prostor zasílejte na ad-
resu: Národní dům Frýdek-Místek, Palackého 134, 738 
01 Frýdek-Místek do 23. 4. 2013 do 12 h. U žádostí 
podaných poštou rozhoduje datum poštovního razítka 
(datum poštovního razítka 19. 4. 2013)
Na žádosti přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. 
Požadovaný způsob doručení žádosti – osobně nebo 
poštou v zalepené obálce označené v levém horním rohu 
nápisem „Pronájem restaurace ŠVEJK – NEOTVÍRAT!!!“.
Zájemci obdrží další informace na příspěvkové organi-
zaci Národní dům Frýdek-Místek, Palackého 134, Bar-
bara Voznicová, tel. 558 113 453, 777 728 097. 

v objektu podchodu mezi prodej-
nou „ALBERT“ a autobusovým 
nádražím, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek, o celkové výměře 
23,10 m2 (prodejna). 
Výše nájemného v místě obvyk-
lá je 2400 Kč/m2/rok bez DPH. 
Žádosti o pronájem s uvede-
ním účelu nájmu a s nabízenou 
výší nájmu (zvlášť v zapečetěné 
obálce s nápisem „Neotvírat – 
pronájem nebytového prostoru 

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory
v I.NP objektu č.p. 3062, ul. No-
vodvorská, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek, o celkové výmě-
ře 24,70 m2 (prodejna). 
Výše nájemného v místě obvyklá 
je 800 Kč/m2/rok bez DPH. Žá-
dosti o pronájem s uvedením úče-
lu nájmu a s nabízenou výší ná-
jmu (zvlášť v zapečetěné obálce 
s nápisem „Neotvírat – pronájem 
nebytového prostoru v I.NP ob-

jektu č.p. 3062, ul. Novodvorská, 
k.ú. Frýdek“) zasílejte na adresu 
Magistrát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, 
Radniční 1148, maximálně do 
12. 4. 2013 do 14 hodin. U nabí-
dek podaných poštou rozhoduje 
datum poštovního razítka (datum 
poštovního razítka 12. 4. 2013).
Případné dotazy na čísle 558 
609 175, Ing. Zdeňka Ursíniová.

v objektu podchodu mezi prodej-
nou „ALBERT“ a autobusovým 
nádražím“) zasílejte na adresu 
Magistrát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, 
Radniční 1148, maximálně do 
12. 4. 2013 do 14 hodin. U nabí-
dek podaných poštou rozhoduje 
datum poštovního razítka (datum 
poštovního razítka 12. 4. 2013).
Případné dotazy na čísle 558 
609 175, Ing. Zdeňka Ursíniová.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory
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Můj svět slavil jubileumMůj svět slavil jubileum

KŘEST KNIHY: Náměstek primátora Petr Cvik křtí sbírku vybraných 
básní za dvacet let soutěže Můj svět.  Foto: Petr Pavelka

V Městské knihovně Frý-
dek-Místek na Jiráskově ulici 
proběhlo slavnostní vyhláše-
ní jubilejního 20. ročníku lite-
rární soutěže Můj svět, který 
byl spojen se křtem sbírky 
básní, které byly v průběhu 
uplynulých let oceněny.

Kromě náměstka primáto-
ra města Petra Cvika, který se 
s nadšením ujal role kmotra, se 
slavnostní chvíle zúčastnili také 
zástupci partnerské knihovny 
v Bielsko-Biale. Hudbou a zpě-
vem podvečer zpestřili Pavel 
Býma a Šimon Greško.

„Jsem velmi potěšen, že se 
zde dnes setkáváme již podva-
cáté, že mnozí lidé, navzdory 
dnešní hektické době, stále 
nejen čtou, ale také píší prózu i 
poezii, čehož je tato soutěž, do 
níž posílají své příspěvky lidé 
z rozličných koutů naší republiky, 
nesporným důkazem. Nechť je 

nám v tomto směru nakloněna i 
budoucnost,“ řekl ředitel knihov-
ny Tomáš Benedikt Zbranek, 
který poděkoval všem, kteří na 
soutěži participují: členům po-
roty, autorům všech věkových 
kategorií, kolegyním z oddělení 
beletrie centrální knihovny v čele 
s organizátorkou soutěže paní 
Jiřinou Dvořákovou.

„Byla to pro mě událost, křtil 

jsem vůbec poprvé a jsem rád, 
že tomu bylo při takové příjem-
né příležitosti. Je skvělé, že se 
stále najde dostatek lidí, kteří 
se chtějí zamýšlet nad dneš-
ním světem, dávat ty myšlenky 
na papír, dělit se o ně. Všichni 
takové schopnosti nemají nebo 
nejsou tolik odvážní,“ hodnotil 
autorské počiny náměstek pri-
mátor Petr Cvik.  (pp)

Poezie do 18 let
Klára Bajerová čestné uznání

Kristýna Janošková čestné uznání
Poezie nad 18 let

Martin Zařický čestné uznání
Petra Slováková 2. místo
Michal Staškin 1. místo

Poezie nad 30 let
Jindra Lírová 1. místo

Radana Sladká 1. místo
Aleš Rýdl 2. místo

Jana Klečková 2. místo
Petra Brücknerová 3. místo

Můj svět 2013
Bohumír Vidura 3. místo

Olga Tlučková čestné uznání
Próza do 18 let

Tereza Rohovská 1. místo
Jakub Rais 2. místo
Próza nad 18 let

Andrea Brožová čestné uznání
Próza nad 30 let

Václav Valášek 1. místo
Kamila Urbanová 2. místo
Hana Smolánová 2. místo
Marie Kutálková 3. místo
Petra Barcziková 3. místo

„Naše hudební škola ví, že 
ve Frýdku-Místku jsou talenti na 
zpěv, a protože vlastníme i na-
hrávací studio Storm, chceme 
dát možnost prodat svůj talent 
nejen našim žákům základních 
škol, učilišť atd., ale i všem 
ostatním, na věku nezáleží,“ říká 
k Talentu 2013, který je 4. roční-
kem, ředitel soukromé hudební 
školy Daniel Virág.

Nejlepší tři budou doporučeni 
do vyšších soutěží a nahrají si ve 

Hudební škola vyhlašuje TALENT 2013

studiu CD a DVD.
Stačí přijít od 2. dubna od 13 

do 17 hodin, v pondělky až středy. 
Připravte si dvě písně, zazpí-

váte nám je a rozhodneme, zda 
postupujete, či nikoliv.

Další informace:
www.hudebniskolafm.ic.cz
www.talent-fm.webnode.cz

Tel.: 602 864 002
Hudební škola – SHŠ

Kostikovo nám. 646, 2. patro
738 01 Frýdek-Místek

Jeden z nejlepších čes-
kých klubů, frýdecký Stoun, 
zažije 20. dubna premiérové 
vystoupení populárního pís-
ničkáře a hudebníka Xindla X. 

„Už dlouho se snažíme Xindla 
do Stounu dostat, ale vždy nám 
to na něčem ztroskotalo, proto 
máme velkou radost z toho, že 
se naše očekávání naplní 20. 
dubna,“ popsal situaci Martin 
Polach, produkční klubu Stoun. 
Návštěvníci se můžou těšit na 
speciální vystoupení tohoto An-
děly ověnčeného umělce, podle 
kterého se nazývá i celé turné: 
S kytarou a s láskou.

Xindl, vlastním jménem On-
dřej Ládek, na sebe upozornil 
v roce 2007 vítězstvím v soutěži 
Česko hledá písničku, násled-
ným vítězstvím v písničkářské 
kategorii na Zahradě 2008 a zís-
káním autorské Porty 2008.

V říjnu 2008 natočil s produ-
centem Jiřím Maškem debutové 
album Návod ke čtení manuálu, 
za které získal zlatou desku a 

XINDL X poprvé ve Stounu
tři nominace na cenu České 
hudební akademie Anděl v ka-
tegoriích píseň roku (Anděl), 
videoklip roku (Anděl) a folk 
a country album. Videoklip k 
písni Anděl z tohoto alba se 
stal nejsledovanějším českým 
videem na Youtube s více než 
7.000.000 přehráními.

V říjnu 2010 natočil s produ-
centem Daliborem Cidlinským 
Jr. album Praxe relativity, ze 
které pochází úspěšné singly 
Dysgrafik, Láska v housce (duet 
s Olgou Lounovou), Chemie a 
Nejlepší kuchař. Xindl X za al-
bum získal zlatou desku a tři no-
minace na cenu České hudební 
akademie Anděl v kategoriích 
píseň roku (Láska v housce), 
videoklip roku (Láska v housce) 
a zpěvák roku. Píseň Láska se 
v červnu 2010 stala nejhranější 
písní v českých rádiích. Tentýž 
rok získal Xindl X ocenění Sko-
kan roku v anketě Český slavík.

V roce 2011 vydal Xpívánky 
– album akustických verzí písní 

z prvních dvou desek.
Xindl X ve své hudbě kombi-

nuje hiphopové frázování s po-
pem, folkem, country a dalšími 
styly. Těžištěm písní však zů-
stávají písňové texty, ve kterých 
má stejnou váhu pokus o osobní 
výpověď jako smysl pro ironii.

Co dodat, všichni hurá na Xind-
la, vstupenky jsou k dostání ve 
standardních předprodejích za 200 
Kč a samozřejmě i na místě před 
koncertem v klubu. Další informa-
ce dostanete na www.stoun.cz.

Foto: David Cysař 2011

Po obrovském úspěchu 
Listování s Lukášem Hejlí-
kem, kdy nám pražští herci 
přijeli ukázat své zpracování 
knihy Tomáše Sedláčka Eko-
nomie dobra a zla se sko-
ro téměř po měsíci vrací a 
projektem Gottland, a to ve 
čtvrtek 4. dubna. Stoun se 
tak ukázal jako netradiční, 
ale vhodný prostor k tomuto 
žánru. No posuďte sami, ve 
kterém divadle si dáte pivko, 
nebo láhev dobrého vína?

Gottland je nejen království 
jistého popového zpěváka v Je-
vanech, ale také kniha reportáží, 
kterou napsal polský novinář a 
spisovatel Mariusz Szczygieł a 
která je celá o Češích a České 
republice. V Polsku se stala ihned 
po vydání v roce 2006 bestsel-
lerem. Nejinak tomu bylo u nás 
o rok později – konkurovat po-
čtem výtisků jí může jen Michal 
Viewegh. Szczygieł je u nás jako 
doma, materiál pro své reportáže 
sbíral pět let a za tu dobu se nau-
čil plynně česky. Češi pro něj zda-

Gottland, aneb divadlo ve Stounu
leka nejsou jen národem Švejků, 
zbabělců a pivních remcalů. Autor 
se ve strhujících reportážích věnu-
je množství osobností: obuvníku 
Baťovi, sochaři Švecovi (autorovi 
Stalinova pomníku v Praze), triu 
Golden Kids (Kubišová, Neckář, 
Vondráčková), spisovateli Edu-
ardovi Kirchbergerovi alias Karlu 
Fabiánovi, herečce Baarové, lé-
kařce a političce Moserové (která 
ošetřovala Jana Palacha) a dal-
ším. Na pozadí jejich pohnutých 
osudů vyplouvá na povrch lehký 
obraz tzv. „české povahy“. Je to 
pohled jednou ironický, jindy hu-
morný, často tragikomický, vždy 
však chápavý. Nezatížen tím, co 
si o sobě myslí sami Češi, doká-
zal autor nalézt množství překva-
pivých podrobností a souvislostí, 
které nám dosud zůstávaly skryty.

V tomto skvělém zpracování 
této knihy se ukáží známí her-
ci jako například Lukáš Hejlík, 
Alan Novotný a Lenka Janíková, 
vstupné bude na divadlo oprav-
du lidové, pouhých 140 Kč v 
předprodeji a 180 Kč na místě.

Taneční skupina Funky-Beat 
se letos opět rozhodla pro orga-
nizaci akce s názvem „Meziná-
rodni den tance“. Členové frýdec-
ké skupiny se toho úkolu zhostili 
již třikrát a vždy úspěšně.

Letos však tanečníci chtějí 
tento den uspořádat ještě ve 
větším stylu než v předchozích 
ročnících a kromě obvyklého 
tanečního představení chystají 
ještě další bonbónky a překva-
pení. V pondělí 29. dubna tak 
díky Funky-Beatu ožije celé mís-
tecké náměstí a na své si přijdou 
občané v úplně každém věku.

V dopoledních hodinách bude 
program zaměřen nejprve pro děti 
předškolního věku a žáky prvního 
stupně základní školy. Tanečníci 
si pro ně nachystali řadu pohybo-

Mezinárodní den tance ve Frýdku-Místku
vých her, soutěží a dokonce nebu-
de chybět ani divadlo a další. Také 
žáci druhého stupně si mohou vy-
zkoušet několik her, nicméně pro 
ně bude program obohacen už i o 
teoretickou přednášku a besedu. 
Budou mít možnost se dozvědět 
spoustu informací a zajímavostí 
o kultuře tance i o taneční histo-
rii a naučí se také základy street 
dance. Mládež bude mít možnost 
dozvědět se o jedné z možnosti 
využívání svého volného času.

Po této části bude dle har-
monogramu následovat několik 
tanečních workshopů, jež bu-
dou opět zcela zdarma a bez 
věkového omezení. Workshopy 
budou zaměřeny na základy 
několika tanečních stylů, jako je 
hip-hop, dancehall, wacking a 

také aerobic. Pro ty odvážnější 
budou následně dokonce připra-
veny veřejné battly, kde si mo-
hou vyzkoušet a otestovat své 
nabyté dovednosti a znalosti. Na 
úplný závěr se všichni mohou 
těšit již na tradiční taneční před-
stavení skupiny Funky-Beat. Ta-
nečníci všech věkových katego-
rií zde předvedou to nejlepší, co 
za tuto sezónu dokázali vytvořit. 

Kromě tohoto bohatého pro-
gramu budou pro všechny připra-
veny také chill zóny, kde si můžou 
účastníci akce posedět a odpo-
činout a pro ty nejmenší budou 
připraveny také dětské koutky se 
spoustou atrakcí, průlezek a her.

Srdečně vás zveme na tuto 
akci, která se bude konat dne 
29. dubna na náměstí Svobody.
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SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,
tel: 558 434 154, 558 434 525

e-mail: info@klicfm.cz
www.klicfm.cz

SVČ
te

SVČ KLÍČ

1. – 15. 4. RODINNÉ ZNALOSTI | OKOLO 
KLÍČE CELÝ SVĚT

Vyzvedni test > Najdi správné odpovědi > 
Odevzdej v Klíči > Vyhraj

1. místo: Celoroční rodinná permanentka do 
ZOO Ostrava

2. místo a 3. místo: Poukazy do pizzerie
4.-10. místo: Ceny útěchy

Pravidla: V období od 1. do 15. dubna 2013 
bude k dispozici znalostní test na památko-
vé téma. Test si mohou zájemci vyzvednout 
vytištěný v budovách SVČ Klíč FM nebo si 
jej stáhnout z webových stránek organizace 
a vytisknout doma. Test musí být vyplněn v 
klidu, v pohodové rodinné atmosféře doma.
Správně a bezchybně vyplněné testy budou 
zařazeny do slosování. Do slosování budou 
zařazeny pouze ty testy, které budou ode-
vzdány na recepci v budově A SVČ Klíč FM 
na ulici Pionýrů 767 v Místku. Soutěže se 
mohou zúčastnit pouze členové kroužků a 
kurzů, které pořádáme. Soutěžící musí mít 
řádně uhrazeno veškeré zápisné.
Testy budou slosovány 21. dubna 2013 na 
akci Okolo klíče celý svět, která proběhne v 
Sadech Bedřicha Smetany v Místku.
Výsledky slosování a správné odpovědi bu-
dou zveřejněny na webových stránkách.
Informace: SVČ Klíč FM, Telefon: 558 
111 777, E-mail: info@klicfm.cz

2. – 19. 4. PUZZLE NA ČAS | OKOLO 
KLÍČE CELÝ SVĚT

Přijď k nám > Poskládej puzzle > Buď 
nejrychlejší > Vyhraj

1. místo: 15 % sleva na letní tábor dle 
vlastního výběru

2. místo: 10 % sleva na letní tábor dle 
vlastního výběru

3. místo: 5 % sleva na letní tábor dle vlast-
ního výběru

Pravidla: V období od 2. do 19. dubna 
2013 budou k dispozici velká puzzle na 
památkové téma. Libovolný zájemce může 
přijít do SVČ Klíč FM (kterákoliv budova) a 
puzzle na čas poskládat. Čas musí změřit 
pracovník Klíče. Soutěže se může zúčastnit 
kdokoliv (účast není podmíněna členstvím v 
aktivitách SVČ Klíč FM). Výsledky budou vy-
hlášeny 21. dubna 2013 na akci Okolo klíče 
celý svět, která proběhne v Sadech Bedřicha 
Smetany v Místku. Výsledky budou průběž-
ně zveřejňovány na webových stránkách.
Informace: SVČ Klíč FM, Telefon: 558 
111 777, E-mail: info@klicfm.cz

2. – 19. 4. O NEJLEPŠÍ FOTOGRAFII | 
OKOLO KLÍČE CELÝ SVĚT

Zašli fotografii > Připoj se k nám na Face-
book > Vyhraj

Prvních deset nejlepších soutěžících získává 
originální triko s klíčovou pyramidou.
Pravidla: V období od 2. do 19. dubna 2013 
můžete zasílat fotografie v elektronické po-
době na adresu foto@klicfm.cz. Fotografie 
musí být na téma památky, cestování (české 
i zahraniční, fotografie z dovolených, zájez-
dů, rodinné apod.) Fotografie budou vysta-
veny na facebookových stránkách SVČ Klíč 
FM. Deset fotografií s nejvíce hodnoceními 
„To se mi líbí“ získává cenu. Fotografie bu-
dou vyhodnoceny 19. 4. 2013 v 17:00 hodin.
Soutěže se může zúčastnit kdokoliv, účast 
není podmíněna členstvím v aktivitách SVČ 
Klíč FM. Ceny budou předány 21. dubna 
2013 na akci Okolo klíče celý svět, která pro-
běhne v Sadech Bedřicha Smetany v Místku.
Informace: SVČ Klíč FM, Telefon: 558 
111 777, E-mail: info@klicfm.cz
6. 4. DOBROTY V SOBOTY | DORTOVÁ 

LÍZÁTKA CAKE POPS
Taková lízátka jste ještě neviděli. Vypadají 
jako malé nazdobené dortíčky, jen jsou na 
špejli. Výborně chutnají a jejich výroba je při-
tom tak jednoduchá. Skvělý dáreček pro blíz-
ké a zábava na sobotní odpoledne pro vás.

Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pionýrů 
767, Místek, 14:00 – 17:00 hodin. Cena: 60 Kč
Informace: Martina Fatrdlová, 558 111 766, 

736 150 088, e-mail: martina@klicfm.cz
6. - 7. 4. VÍTÁNÍ JARA NA VIŠŇOVCE

Radujme se! Blíží se jaro a všechno se pro-
bouzí ze zimního spánku. Sníh roztál a ze 
země vykukují krásně zelené výhonky trávy, 
stromy a keře se obalují pupeny. Čekáme, 
kdy vykouknou první jarní květiny. Pojďme jaro 
přivítat společně. Otevřeme studánky, zahra-
jeme si jarní hry, vyrobíme si něco hezkého 
pro radost a co je hlavní – budeme společně 
s kamarády. Užijeme si pěkný a veselý víkend.
Místo a čas: TZ Višňovka, Vyšní Lhoty
Cena: 470 Kč (ubytování, strava, materiál, 
pedagogický doprovod, pojištění)
Informace: Pavla Kozáková, 732 646 127, 
558 111 749, e-mail: pavla@klicfm.cz
7. 4. SVĚTOVÁ TRIČKA | OKOLO KLÍČE 

CELÝ SVĚT
Necháme se inspirovat světovými památkami 
a využijeme je při barvení originálního trička. 
Můžete si tak domů odnést tričko s francouz-
skou Eiffelovou věží, egyptskou sfingou, an-
glickým Stonehenge, italskou věží v Pise a 
dalšími památkami. Přijďte si spolu s námi 
užít tvořivé odpoledne věnované Mezinárod-
nímu dni památek a sídel. S sebou si přineste 
bavlněné tričko světlé či bílé barvy.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 767, Místek, 15:00 – 17:00 hodin
Cena: 55 Kč
S sebou: světlé nebo bílé bavlněné triko.
Informace: Ivana Kulhánková, 731 167 010, 
558 111 765, e-mail: iva@klicfm.cz
10. 4. ATELIÉR DEA | BATIKA TECHNI-

KOU ŠIBORI
Technika šibori je japonská technika barvení 
hedvábí a látek s přírodními vlákny. Stejně 
se barví i proslulá japonská kimona. Touto 
technikou barvení vznikají krásné pravidelné 
geometrické vzory a mandaly. Přijďte si vyro-
bit krásný hedvábný šátek batikovaný šibori.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 767, Místek, 17:00 – 19:00 hodin
Cena: 150 Kč (zahrnuje i veškerý materiál a 
výtvarné potřeby)
Informace: Ivana Kulhánková, 731 167 010, 
558 111 765, e-mail: iva@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 8. 4. 2013.
13. 4. ZÁJEZD ZA PAMÁTKAMI | OKOLO 

KLÍČE CELÝ SVĚT
Hrad Helfštýn a Zbrašovské aragonitové jes-
kyně. Připravili jsme si pro vás výlet, který 
přinese dobrodružství, poznání a zábavu. 
Zajištění průvodci hradu a jeskyní nás se-
známí se zajímavostmi, lidé ze SVČ Klíč FM 
se zase postarají o doprovodný program.
Místo a čas: Sraz v 8:30 hodin u SVČ Klíč FM, 
budova A. Návrat v 15:30 hodin na místo srazu.
Cena: Děti do 6 let: 180 Kč, Děti: 260 Kč, 
Dospělí: 340 Kč, Důchodci: 300 Kč (dopra-
va, vstupné, doprovod, program, pojištění).
Informace: SVČ Klíč FM, Recepce, Telefon: 
558 111 777, E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci je třeba se přihlásit do 8. 4. 2012.

13. 4. PUZZLE DVOJIC | Mistrovství 
MSK, 3. ročník

Zúčastněte se turnaje ve skládání puzzle.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pioný-
rů 764, od 8:30 hodin
Startovné: 40 Kč/1 hráč. Informace a při-
hlášky: Jiří Šnapka, telefon: 604 524 066, 
558 111 773, e-mail: jirka@klicfm.cz
Na akci je třeba se přihlásit do 11. 4. 2012.

13. 4. DOBROTY V SOBOTY | OKOLO 
KLÍČE CELÝ SVĚT

Program: Vzhůru za dobrotami z celého 
světa. Víte, na čem si pochutnávají mlsné 
jazýčky v Turecku, Francii a USA? Nemusíte 
jezdit nikam daleko, stačí zamířit do naší ku-
chařské dílny a ochutnat …
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pionýrů 
767, Místek, 14:00 – 17:00 hodin. Cena: 75 Kč. 
Informace: Martina Fatrdlová, 558 111 766, 
736 150 088, e-mail: martina@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 11. 4. 2013.
19. 4. HÁČKUJEME DĚTSKÉ ČEPIČKY | 

TVOŘIVÝ PODVEČER
Rády hezky oblékáte sebe i své holčičky? 

Právě pro vás je připraven náš další tvořivý 
podvečer. Rychle a jednoduše si vyrobíte 
háčkované čepice. Pokud umíte základy 
háčkování (stačí krátký a dlouhý sloupek), 
pak už je to jen hračka. Příze, vlnu i háčky 
si můžete zakoupit levně na místě. Domů 
budete odcházet s téměř hotovou čepicí i s 
návodem, jak si udělat další.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek,17:00- 19:30 hodin
Cena: 80 Kč (lektor, pojištění)
Informace: Pavla Kozáková, 732 646 127, 
558 111 749, e-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 17. 4. 2013.
20. 4. SOBOTNÍ ŠKOLA PRO PRINCEZNY
Přijď se stát princeznou do naší sobotní ško-
ly pro princezny. Zkusíme si, co musí správ-
ná princezna umět. Tentokrát se budeme 
věnovat vaření a společenskému chování. 
Bude čas i na hry a soutěže. Prostě si spo-
lečně parádně užijeme sobotu.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slezská 
749, Frýdek, 9:00 – 17:00 hodin. Cena: 220 
Kč. Informace: Pavla Kozáková, 732 646 127, 
558 111 749, e-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se můžete hlásit do 17. 4. 2013.
21. 4. OKOLO KLÍČE CELÝ SVĚT | VEL-

KÁ SLÁVA NAKONEC
Užij si s námi krásné nedělní odpoledne plné 
her, zábavy i poznání. Získej svůj vlastní cestov-
ní pas a projeď se světem. Čeká tě 10 stanovišť, 
která jsou inspirována památkami a cestová-
ním. Na akci vyhlásíme všechny vítěze jednotli-
vých aktivit projektu Okolo Klíče celý svět.
Start: Průběžná akce, 14:00 – 18:00 hodin v 
Sadech Bedřicha Smetany v Místku u altánu 
(park za bývalým autobusovým stanovištěm)
Cena: 40 Kč. Informace: SVČ Klíč FM, Te-
lefon: 558 111 777, E-mail: info@klicfm.cz

24. 4. ATELIÉR DEA | FOTOALBUM 
POMOCÍ BIG SHOTU

Big shot je lis, s jehož pomocí můžete zdobit 
barevný papír či látku reliéfy nebo vykrajová-
ním ozdobných tvarů. Toho všeho využijeme 
při výrobě fotoalba a ozdobné krabičky.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pionýrů 
767, Místek, 17:00-19:00 h. Cena: 100 Kč (za-
hrnuje i veškerý materiál a výtvarné potřeby). 
Informace: Ivana Kulhánková, 731 167 010, 
558 111 765, e-mail: iva@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 22. 4. 2013.
26. 4. MALÉ ČARODĚJNICE NA KLÍČKU
Drahé čarodějnice a čarodějové, nasedněte 
na svá košťata a přileťte za námi. Budeme 
kouzlit a čarovat, hrát si a dovádět, posedíme 
u ohně, kde si můžete opéct i své špekáčky.
Věk: 1-7 let. Místo a čas: Rodinné centrum Klí-
ček, Slezská 749, Frýdek, 16:30 – 18:30 hodin. 
Vstupné: 80 Kč / 1 dítě (dospělý zdarma). In-
formace a přihlášky: Pavla Kozáková, 732 646 
127, 558 111 749, e-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci je třeba se přihlásit do 23. 4. 2013.
26. – 27. 4. ČARODĚJNICKÁ NOC V KLÍČI
Přijďte splnit čarodějnické úkoly našich čaro-
dějnic Kazimíry a Krutimíry. Získejte výuční 
list čarodějnice 1. stupně. Naučíte se také 
kouzla, jak si přivolat štěstí, uvaříte si voňa-
vý lektvar na ochranu a amulet pro dobré 
známky. Večer si uspořádáme čarodějnickou 
diskotéku a v sobotu si vyrobíte loutku čaro-
dějnice. Těší se na vás Kazimíra a Krutimíra.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pionýrů 
767, Místek. Cena: 140 Kč (večeře, snídaně, 
svačina, pitný režim, materiál, pedagogický 
doprovod). Informace: Ivana Kulhánková, 
731 167 010, 558 111 765, e-mail: iva@klic-
fm.cz. Na akci se přihlaste do 24. 4. 2013.
27. 4. TOMCAT TROPHY 2013 – SOUTĚŽ 

PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ
Veřejná soutěž plastikových modelů letadel 
a bojové techniky.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, Budova A, Pioný-
rů 767, Místek, 8:00 - 15:00 hodin
Informace: Martina Fatrdlová, 558 111 766, 
736 150 088, e-mail: martina@klicfm.cz

HOTEL CENTRUM
TANEČNÍ VEČERY
Hudební duo ELLA

každý poslední pátek v měsíci

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)

HORSKÝ KLUB TOMBI
http://horskyklub.blog.cz

Neformální spolek lidí vyznávajících
horskou turistiku. Aktuální akce na webu.

PENZION HRAD
Horní 1775 Frýdek-Místek

Tel.: 558 633 149
mobil: 603 584 524

Email: marketing@penzionhrad.cz
Web: www.penzionhrad.cz

Pravidelný program se středověkou tematikou 
s vystoupením středověkých tanečnic, šermířů 
a kejklířů, každou sobotu od 19:00 do 21:15 h.

Taneční studio DANCEPOINT
Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek

www.dancepoint.cz, info@dancepoint.cz
tel.: 773 911 055

registrace možná emailem nebo telefonicky
KARIBSKÉ TANCE A SALSA

pro jednotlivce – NOVĚ OD 19. 3. 
– úterý 18:00 – 19:00
Cena 490Kč/6 lekcí

- Karibské tance – Choreografie i krokové 
variace tohoto kurzu jsou přizpůsobeny tak, 
aby se daly tancovat samostatně, bez part-

nera. Je to směs nádherných a podmanivých 
tanců – mambo, kizomba, cumbia, bachata, 
merenque a reaggeton. Do karibských tanců 
se zapojuje celé tělo, a proto si při jejich tanci 

i nádherně zformujete postavu.
- Salsa – je to tanec, který představuje 

vyjádření emocí pohyby těla v rytmu latin-
skoamerické hudby.

- Pro všechny věkové kategorie.
FITNESS DANCE – NOVĚ

od 20. 3. – středa 18:00 – 19:00
Cena 490 Kč/6 lekcí

- Hodina plná pohybu, která v sobě skrývá 
prvky inspirované různými tanečními styly 
s prvky posilovacími. Pro všechny věkové 

kategorie.
V průběhu roku pro vás připravujeme 

taneční workshopy.
LEKCE STREET DANCE

– pondělí až čtvrtek, Cena 1080 Kč/18 lekcí
- Taneční styly: House, hiphop, wack, pro-
gressive, hype, R´n´b, dancehall, locking.

Taneční KURZY – jsou určeny pro začáteč-
níky či mírně pokročilé zájemce. Přijímáme 
všechny již od 8 let a výš. Do kurzu se lze 

registrovat během celého roku.
Taneční SKUPINA – je určena pro pokročilé 
zájemce, kteří se chtějí tancování věnovat 

závodně.
BREAK DANCE

– pondělí 17:00 - 18:00
Cena 990 Kč/15 lekcí

- Akrobatický hip hopový tanec. Pro všech-
ny věkové kategorie.
ELECTRO BOOGIE

– úterý 17:00 – 18:00 vyučuje finalista 
talentmanie – Patrick Ulman 

- velmi specifický tanec, kdy se jedná spíše 
o robotické prvky. Pro všechny věkové 

kategorie.
Cena 990 Kč/15 lekcí

Vaříme s šéfkuchtíkem:
každé úterý – kurzy pro děti,

každou středu – kurzy pro dospělé

ŠÉFKUCHTÍK
Darina Pavlasová, tel: 724 944 007

Na Půstkách 40, Frýdek-Místek 738 01
(v pracovních dnech 9-16)
e-mail: info@sefkuchtik.cz

Jan Smekal - Beskydy, můj obývák
Do 16. dubna

Lukáš Oboda - KYTARY
Od 17. dubna do 21. května
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Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

Tel.: 558 433 431-2, www.kulturafm.cz

ZÁBAVNÝ POŘAD
Po 15. 4. v 17.30 & 20.00 – Kino Petra Bezruče

Partička
Richard Genzer a Michal Suchánek poprvé 
spolu na jevišti! Zdá se to neuvěřitelné, ale 
divadlo dohromady opravdu ještě nehráli. 
Donutila je k tomu až Partička – improvizační 
show, kde je zábava tak hustá, že by se dala 
krájet. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost 
vidět, jak si konečně dělá někdo srandu ze 
Suchoše a Geni, konkrétně tedy jejich ko-
legové Igor Chmela, Ondřej Sokol a Daniel 
Dangl. A jak takové trápení bavičů vypadá? 
Uvidíte na vlastní oči v představení Partička! 
Vstupné 400 Kč. Předprodej vstupenek pou-
ze v síti TICKETSTREAM.

KONCERTY
Čt 4. 4. v 19.00 – Národní dům

Janáčkova filharmonie
Movie Night

Skladby ze slavných filmů. Program přinese 
vybraný sled chodů z nejznámějších snímků 
české i světové kinematografie. K těm čes-
kým, léty prověřeným, bezpochyby patří Pyšná 
princezna s osobitou hudbou Václava Trojana. 
A totéž beze zbytku platí i o Sněhurce z dílny 
Walta Disneye s působivými skladbami Franka 
Churchilla. Ale nejen pohádky mají své zastou-
pení. První půle koncertu vygraduje ústředním 
motivem z vynikajícího filmu Sergia Leoneho 
Tenkrát na západě z pera Ennia Morriconeho. 
Dále si posluchači kromě skladeb Howar-
da Shorea (Pán prstenů) a Johna Williamse 
(Harry Potter) připomenou i „plíživou chůzi“ 
Růžového pantera z dílny Henryho Manciniho. 
Impozantní závěr obstará Černá perla Pirátů 
z Karibiku Klause Badelta. Kromě zmíněných 
skladeb zazní ještě hudba z filmů s Jamesem 
Bondem a Star Wars. Celý program je doplněn 
zajímavostmi nabitým průvodním slovem diri-
genta.  Předplatitelská skupina KPH
Vstupné 150 Kč/senioři, ZTP a studenti 80 Kč
St 10. 4. v 19.00 – Muzeum Beskyd – Rytíř-

ský sál Frýdeckého zámku
Jan Škrdlík a Kateřina Schwarzová

Obsazení: Jan Škrdlík – violoncello, Kateři-
na Schwarzová – viola da gamba

Sezónu uzavře krásný koncert Jana Škrdlíka a 
Kateřiny Schwarzové. S Janem Škrdlíkem se 
obecenstvo mělo možnost seznámit na mno-
ha stech koncertech na třech kontinentech, 
ať už jako s komorním hráčem nebo sólistou. 
V hodnocení Škrdlíkovy hry se shodují kritiky 
z různých částí Evropy. Weidener Tagesblatt 
vyzdvihuje jeho „zřetelné a jisté vedení tónů i v 
těch nejzáludnějších partiích kompozice“.
Předplatitelská skupina Zámecké koncerty
Vstupné 150 Kč/senioři, ZTP a studenti 80 Kč

Pá 26. 4. v 19.00 – Národní dům
Symfonický orchestr Frýdek-Místek

Operní večer ke 200. výročí narození G. Verdiho
Mimo předplatné.

Vstupné 150 Kč/senioři, ZTP, studenti 80 Kč
TANEC

Pá 26. 4. v 19.00 – Národní dům
Společenský večer s tancem

U příležitosti Mezinárodního dne tance zve-
me všechny milovníky dobré hudby, klasic-
kého tance a společenské zábavy na tento 
jedinečný večer. Vstupné 110 Kč

So 27. 4. v 19.00 – Národní dům
Tančírna

Speciální tančírna při příležitosti Mezinárodního 
dne tance! Vstupné 90 Kč/110 Kč v den akce

VÝSTAVY
Po 1.- Út 30. 4. Národní dům

Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001
Fax: 558 630 452

muzeumbeskyd@telecom.cz
web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá 8 - 12 12,30 - 16,00
čt 8 - 12 12,30 - 17,00
so, ne    13,00 - 17,00

MUZEUM BESKYD

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

Péče o matku a dítě POMAD,
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

tel.: 558 680 281, info@pomadfm.cz,
www.budumaminka.cz

Těhotenské a poporodní centrum

Vše pod vedením zdravotnických pracov-
níků, odborníků ve svých oborech (pouze 
porodních asistentek a fyzioterapeutů).

SLUŽBY:
- Nastřelování náušnic (15 let praxe)
- Návštěvní služba porodní asistentky 

(ZDARMA – na základě indikace lékaře)
- Masáže těhotných i po porodu (klasické 

i aroma)
- Laktační poradna

- Prodej aromaterapeutických produktů 
v bio kvalitě

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
I. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA
ZDARMA – na základě indikace ošetř. gyn.

II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

IV. LEKCE – MANIPULACE
S NOVOROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE 
aneb „Porod s epidurálem“

11. 4. v 15:30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý – 15:45, Čtvrtek – 10:00, 17:15

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – JÓGA PRO 
TĚHOTNÉ

Středa – 15:15
POPORODNÍ CVIČENÍ

Úterý – 17:00
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI – 

MANIPULACE
aneb jak dítěti dopomoci správně růst 

(obsahová náplň: praktické nácviky manipu-
lace s dítětem, masáže kojenců, metodika 
správného krmení, relaxační polohy pro 

zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí), 
pod vedením fyzioterapeutky

I. BLOK PRO DĚTI od 3-6 měsíců
II. BLOK PRO DĚTI od 8-12 měsíců

III. BLOK PRO DĚTI OD 1-3 let

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56,

přímo pod Frýdeckým zámkem
v út a pá: 9-12, 13-17

ve st a čt 13-17, v so 9-12
+420 773 993 112,

www.galeriepodzamkem.cz

Novinky v galerii:
Bohumil Nečas - obrazy
Ivana Pavlišová - obrazy

Karel Demel - grafika

Jana Kapsová
Přírodní zákoutí na snímcích mladé fotografky.

KURZY – Národní dům
JEDNORÁZOVÉ VSTUPY

(již probíhající kurzy)
Cvičení pro seniory

každý čtvrtek 9.00-10.00, 50 Kč
Kondiční posilování

každé pondělí 17.30-19.00, 60 Kč
každý čtvrtek 18.15-19.15, 50 Kč

Cvičení pro zdraví s Pilates
každé úterý 16.30-17.30, 50 Kč

Cvičení pro rodiče s dětmi 2-5 let
každou středu 9.30-10.00, 50 Kč

Pilates
každou středu 17.30-18.30, 70 Kč

Powerjóga
každou středu 18.45-20.00, 80 Kč

Cvičení pro zdraví
každý čtvrtek 17.00-18.00, 50 Kč

Country tance pro seniory
každý pátek 9.30-10.30, 50 Kč

KONCERTY
So 13. 4. v 19.00

Tomáš Kočko & Orchestr
Tomáš Kočko představí ve svém rodném 

městě se svým orchestrem repertoár z no-
vého alba Cestou na jih. Mimo předplatné.

Vstupné 150 Kč/na místě 180 Kč
DIVADLO

Ne 28. 4. v 19.30
René Goscinny

Mikulášovy Patálie
Divadelní spolek Kašpar

Představení inspirované známými příběhy 
francouzské dvojice Goscinny – Sempé. Pří-
běhy malého Mikuláše a jeho povedených 
kamarádů, dle knih vydaných nakladatelstvím 
Albatros, pro jeviště upravil režisér inscenace 
Filip Nuckolls, který vycházel z již předchozí 
zkušenosti s adaptací Dětí z Bullerbynu pro 
Kašparovu slávu vánoční. I když jsou známé 
knižní předlohy určeny především dětem, je 
to spíše představení, kdy se jako rodiče či 
prarodiče na chvíli vrátíte do svých dětských 
let. Mikulášovy patálie jsou jevištní světovou 
premiérou, právě spolek Kašpar získal jako 
první a zatím jediný souhlas od vlastníků au-
torských práv. Režie: Filip Nuckolls.
Předplatitelská skupina A. Vstupné 400 Kč

DĚTEM
Ne 7. 4. v 15.00

Pat a Mat - Divadlo Křesadlo
Dva na slovo vzatí odborníci staví poličku. 

Pro děti od 3 let. Vstupné 60 Kč
Ne 14. 4. v 15.00

O veselém království - Divadélko Křesadlo
Dvě, trochu bláznivé princezničky si chtějí 
zpříjemnit chvilky na zámku, kde se nudí a je 
smutno. Rozhodnou se celé království změ-
nit na barevné a veselé. Hudební pohádka s 
písničkami a soutěžemi.
Pro děti od 3 let. Vstupné 60 Kč

Ne 21. 4. v 15.00
Pohádky z klubíčka - Divadýlko Kuba

Co se děje v lese mezi zvířátky? A jsme vůbec 
v lese nebo spíš v košíku plném klubíček vlny? 
Anebo je pravda obojí? Inscenace vznikla pro-
pojením a úpravou známých pohádek, bajek 
a anekdot. Pro děti od 3 let. Vstupné 60 Kč.

Ne 28. 4. v 15.00
Popelka - Divadlo Pohádka

Není snad takového, kdo by neznal pohád-
kový příběh o skromné Popelce, kouzelných 
oříšcích a holoubcích, kteří pomáhali splnit 
Popelčin sen. I v našem příběhu se setkáme 
se zlou macechou, její rozmazlenou dcerou 
a s pilnou Popelkou, která dojde ke štěstí a 
princ v ní nalezne svou milovanou… Pro děti 

od 3 let. Vstupné 60 Kč.
VÝSTAVY

St 3.- Čt 26. 4. - Leda Pešatová
Obrazy – výběr z období 2010-12

Aktuální tvorba známé regionální malířky, 
frýdecko-místecké rodačky. Vernisáž výsta-
vy proběhne ve středu 3. dubna v 17.30 ve 

foyer Nové scény Vlast.
VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA – DUBEN

Petr Kundrát
Ukázky z tvorby mladého frýdecko-místec-
kého malíře. Virtuální výstavy jsou k vidění 

na webové adrese vystavy.kulturafm.cz
KINO

Pá 5. a Ne 7. 4. v 17.00 - Croodsovi
První pravěká rodina na světě na ohromují-
cím výletě do krajiny plné nejrůznějších, ne-
uvěřitelných a někdy i pěkně nebezpečných 
stvoření. Dobrodružná animovaná komedie 
pro celou rodinu. USA, animovaná komedie, 
2D, přístupný, dabing, vstupné 125 Kč/pro 
děti do 10 let 100 Kč. Pro děti.

Pá 5. – Ne 7. 4. v 19.00 - Babovřesky
Nová letní komedie Zdeňka Trošky nava-
zuje na jeho úspěšné předchozí počiny. 
V hlavních rolích L. Langmajer, V. Žilková, L. 
Vondráčková, L. Bílá a mnoho dalších. ČR, 
komedie, 2D, 12+, 120 min., vstupné 90 Kč.
So 6. 4. v 15.00 - OZVĚNY ANIFILMU 2012

15.00 Pásmo dětské animované tvorby
16.20 Pásmo vítězných filmů

17.30 Pásmo animované horory
Vstupné ZDARMA!

Po 8. 4. v 19.00 - Oscarové pondělí: Argo
Dramatický thriller podle skutečné události 
s Benem Affleckem před i za kamerou. Taj-
ná operace na záchranu šesti Američanů 
na pozadí vrcholící íránské revoluce v roce 
1979. Oscar za nejlepší film roku 2012! USA, 
thriller, 2D, režie B. Affleck, 2012, přístupný, 
titulky, 120 min., vstupné 90 Kč/pro členy FK 
70 Kč. Filmový klub.

Út 9. 4. v 19.00 - 30 minut po půlnoci
Hon na Usámu bin Ládina v přímém přenosu. 
Oscarová režisérka Kathryn Bigelow nahlíží 
za oponu americké války proti terorismu v 
sugestivním snímku, který vyvolává otázky o 
eticky sporných metodách jejího prosazová-
ní. USA, drama/thriller, 2D, režie K. Bigelow, 
2012, 15+, titulky, 157 min., vstupné 100 Kč/
pro členy FK 80 Kč, premiéra. Filmový klub.

St 10. 4. v 19.00 - Let
Autor klasik jako Forrest Gump nebo Tro-
sečník Robert Zemeckis zpět u hraného fil-
mu. Denzel Washington v osobním dramatu 
chlapíka, který sice zmákl něco neuvěřitel-
ného, ale opravdu velká výzva teprve leží 
před ním. USA, drama, 2D, 15+, titulky, 138 
min., vstupné 80 Kč, premiéra.

Pá 12. a Ne 14. 4. v 17.00 - Jack a obři
Fantasy pohádka odehrávající se ve světě, 
kde vedle sebe žijí lidé a obři. Osamělý mla-
dý muž v boji za království, jeho obyvatele a 
lásku statečné princezny.
USA, rodinný, 3D, přístupný, dabing, 114 
min., vstupné 120 Kč, premiéra.

Pá 12. a Ne 14. 4. v 19.00 - Hostitel
V nedaleké budoucnosti Země čelí mimo-
zemské invazi, v hlavní roli ale zůstává lás-
ka a odhodlání za svou lásku bojovat. Nový 
příběh od autorky fenomenální ságy Twilight 
Stephenie Meyerové v režii A. Niccola (Ga-
ttaca, Obchodník se smrtí, Truman Show). 
USA, sci-fi thriller, 2D, 12+, titulky, 125 min., 
vstupné 100 Kč, premiéra.

Po 15. 4. v 19.00 - Oscarové pondělí: 
Bídníci

Hugh Jackmann, Russel Crowe, Anne 
Hathaway, Sacha Baron Cohen a další v no-
vém muzikálovém zpracování klasického 
Hugova románu. Tři Oscaři! Velká Británie, 
muzikál, 2D, režie T. Hooper, 2012, 12+, ti-
tulky, 157 min., vstupné 100 Kč/pro členy FK 
80 Kč. Filmový klub.
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JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ

OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 18:00 - 02:00, ÚT až ČT 18:00 - 24:00,
PÁ a SO 18:00 - 04:00 ZAČÁTKY AKCÍ V 20:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00

HUDEBNÍ KLUB STOUN

F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

tel.: 558 435 449, mobil: 732 628 731,
klubnezbeda.f-m@caritas.cz

KLUB NEZBEDA

Hospůdka U Arnošta
ul. Těšínská (areál TJ Slezan)

738 01 Frýdek-Místek
tel.: 603 145 217, 604 382 517 

hospudka@uArnosta.cz, www.uArnosta.cz

Heydukova 2330, 738 01 F-M,
558 647 067, 602 586 925,
kulturnidumfm@seznam.cz, 
tobola.jaromir@quick.cz

www.kulturnidumfrydek.cz

Kulturní dům Frýdek

4. 4. čtvrtek LISTOVÁNÍ – GOTTLAND – 
DIVADLO
HEREC LUKÁŠ HEJLÍK A DALŠÍ PO SKVĚ-
LÉM ÚSPĚCHU S EKONOMIÍ DOBRA A 
ZLA OPĚT VE STOUNU, TENTOKRÁT 
NĚCO O NAŠEM NÁRODU
5. 4. pátek BASS INVASION
DALŠÍ DNB PÁRTY, STOUN DJS A DALŠÍ
6. 4. sobota HITY ZE ZÁROBÍ 18 PLUS 
*DÍVKY VSTUP ZDARMA*
HITY S KAMILEM A MATESEM JSOU NE-
SMRTELNÉ, VSTUP JEN PRO DOSPĚLÉ 
*PRO DÍVKY VSTUP ZDARMA* 
8. 4. pondělí GOODWILL PARTY 
DALŠÍ POVEDENÁ PÁRTY MÍSTNÍ VOŠ
10. 4. středa STOUNDRUM *VSTUP ZDARMA*
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-
STŘED TÝDNE, LOCAL DJs *VSTUP ZDARMA*
11. 4. čtvrtek ROMIPEN

DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ AKCE K MEZI-
NÁRODNÍMU DNI ROMŮ, ŽÍVÁ HUDBA, 
ROMSKÁ JÍDLA 
12. 4. pátek DOLLS IN THE FACTORY – 
KŘEST CD
KŘEST DEBUTOVÉHO CD PANENEK, 
SUPPORT: NEBE (TURNÉ S KAPE-
LOU KRYŠTOF) A MEYBE (FM)
13. 4. sobota HELL ´N´ ROLL 12
METALOVÝ MINIFESTIVAL A KAPELY: 
ČAD (VIOLENCE TRASH / SK), GREED-
HALE (GRINDCRUST / TŘINEC), BLOODY 
OBSESSION (DEATH METAL / ORLOVÁ), 
BBYB (BREAKCORE, GRIND / OSTRAVA), 
SOLAR SYSTÉM (HEAVY / HAVÍŘOV)
17. 4. středa STOUNDRUM *VSTUP 
ZDARMA*
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE *VSTUP ZDARMA*

4. 4. (čt) od 20h – JAM SESSSION
Každý sudý týden pravidelné hudební svo-
bodné jamování.

11. 4. (čt) od 19h – LUBOŠ JAVŮREK 
&. ŠANY &. MIRSKÝ

Koncert výjimečných muzikantů ve skvělém 
folkovém triu.

12. 4. (pá) od 20h – KAREL KRYL

sobota 6. 4.
Tradiční HROZENBÁL

čtvrtek 11. 4.
Přednáška MUDr. Kováře

pro žáky středních škol
úterý, středa - 16.-17. 4. od 10 do 18 hodin

Charitativní burza oblečení, zajímavé 
kousky jarní kolekce za jedinečné ceny – 

pořádá ADRA Frýdek-Místek

4. 4. Pohybový pětiboj
9. 4. Duben – měsíc bezpečnosti – preven-

tivní program – „Evakuace“
16. 4. Tvořivé odpoledne – výroba žab 

z papírových koulí
30. 4. Rej čarodějnic

Každý pátek chodíme sportovat do tělocvič-
ny 4. ZŠ – 15:30-16:30 h.

Rozkvetlý svět pro děti a mámy
Na Půstkách 40, 73801 Frýdek-Místek

Tel.: 605 249 705,
kontakt: Ing. Jana Černotová
jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

CENTRUM MAGNOLIE

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro těhotné 

ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení kon-

taktu s vaším tělem a snadnému zpracování 
porodních bolestí

Těhotenské masáže – jemný a šetrný způ-
sob, jak zvládnout běžné obtíže a uvolnit se

Předporodní kurzy – přípravu k aktivnímu 
porodu vede zkušená porodní asistentka

Programy pro maminky a ženy:
Jóga po porodu – speciální program pro 
regeneraci po porodu, miminka s sebou 
Jóga pro ženy – terapeutická jóga pro 

pevné tělo, bdělou mysl a dobrou funkčnost 
vnitřních orgánů

Tančení pro mámy a dětičky – břišní tance 
pro maminky, miminka i sourozence

Kurzy masáží dětí a miminek – jemné techniky 
pro zdraví a pohodu vašich nejmenších

Angličtina pro maminky – privátní a semipri-
vátní kurzy dle individuálních potřeb

Programy pro děti:
Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná zába-
vy, písniček a her v malých skupinách 6 dětí, 
výuky se mohou účastnit i mladší sourozenci. 

KLUB MAMINEK BROUČCI
Palackého 129, Frýdek-Místek

tel: 739 511 380, www.kmbroucci.cz
email: kmbroucci@kmbroucci.cz 
Otevřeno: Po – Pá 9.00 – 12.00h.

St 15.00 – 18.00h. 
Upozornění!

Od 1. 3. 2013 se ruší odpolední zpíván-
ky. Ve středu odpolední provoz zůstává.

4. 4. HRAJEME SI NA MALÍŘE
Ve čtvrtek v 10 hodin si zahrajeme na malíře. 
Děti budou podle vlastní fantazie společně 
malovat temperovými barvami obraz na za-
věšené plátno. Materiál zdarma. 
9. 4. POHÁDKA O DEVATÉM KUŘÁTKU
V úterý vám zahrajeme maňáskovou pohád-
ku „O devátém kuřátku“. Začátek v 10 hodin.

18. 4. LESNÍ STRAŠIDLO
Ve čtvrtek si vyrobíme ze špalíčku dřeva, 
větviček, vlny a dalších materiálů – STRAŠI-
DLO. Začínáme v 10 hodin. Materiál zdarma.

23. 4. BESEDA BEZPEČNOSTI
V úterý si budeme povídat s paní Lenkou 
Biolkovou, pracovnicí Městské policie Frý-
dek-Místek, jak zajistit bezpečnost svých 
dětí. Začátek v 10 hodin.

25. 4. VESELÉ VAŘENÍ
Ve čtvrtek v 10 hodin si společně připravíme 

ovocný salát. Zúčastnit se mohou děti 
různého věku. Doneste si pouze vařečku a 

15 Kč na suroviny.
PODĚKOVÁNÍ !!!!!

DĚKUJEME FIRMĚ VKUS FRÝDEK- MÍS-
TEK ZA POSKYTNUTÍ SPONZORSKÉHO 
DARU, KTERÝ BUDE VYUŽÍVÁN V KM 
BROUČCI K VÝTVARNÝM A TVOŘIVÝM 

PRACÍM S DĚTMI. 
PRAVIDELNÝ PROGRAM

V pravidelných programech vždy zvolíme 
téma daného programu, které přizpůsobu-
jeme věku dětí. Našich programů se tedy 
mohou účastnit všechny děti.

Městská knihovna F-M
5. dubna v 18:00 

Cestovatelská přednáška: 
Monika a Jirka Vackovi – 

Uruguay, Paraguay, Brazílie, 
knihovna Místek, Modrý salonek

25. dubna v 16:30
Přednáška: 

Marek Zagora – Chrám sv. Barbory v Kutné 
Hoře, knihovna Místek, Modrý salonek

Oznámení o uzavření knihovny z důvo-
du revize knihovního fondu: 

Ve dnech od 2. do 13. dubna 2013 bude 
uzavřena pobočka Místek, Hlavní 111-112

Ve dnech od 15. do 27. dubna 2013 
bude uzavřena ústřední knihovna Frýdek, 

Jiráskova 506

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek

Novodvorská 3478, tel.: 595 170 040
www.divadloctyrlistek.cz

Pro děti
Sobota 6. dubna v 15 hodin

Jan Krulikovský
Dva smutní klauni

aneb Zamotaná pohádka
Groteska o tom, jak dva klauni Emil a Balta-
zar hrají loutkové divadlo – hraje Divadlo u 

Ostravice (DUO) Frýdek-Místek.
Vstupné 30 Kč.

Sobota 20. dubna v 15 hodin
Jaroslav Koloděj

Čarodějky z Babína
Premiéra pohádky pro malé i velké děti o 

tom, kde se skrývá štěstí, o dvou čarodějni-
cích bydlících v lesích a o ... – hraje SERUM 

Frýdek-Místek.
Vstupné 30 Kč.

Sobota 27. dubna v 15 hodin
Vojtěch Vacke

Princezny a loupežníci
Pohádka o třech princeznách, jež uneseny 
loupežníky byly, mnohá protivenství a různé 

taškařice prožily, ale nakonec ke štěstí a 
sňatku přišly. Pro děti od 5 let – hraje diva-
delní soubor ING Kolektiv Frýdek-Místek.

Vstupné 30 Kč.
Pro mládež a dospělé

Neděle 28. dubna v 18 hodin
Darren Baker

Kokosové ořechy
Komedie o tom, co prožívá muž po návratu 
z pustého ostrova. Představení v anglickém 

jazyce! Hraje divadelní soubor Enthemor 
Frýdek-Místek.

Vstupné 100 Kč.
Půjčování kostýmů v dubnu:

úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA
Jóga pro děti od 3 let – systém (nejen) 

cvičení pro jedinečné bytosti
Pohybové hrátky s děťátky – cvičení pro 

psychický a fyzický rozvoj vašeho děťátka 
(2-12 měs.; 12-cca 18měs; 2-3roky)

Pro celou rodinu: 
Jóga pro ženy i muže, manželské páry, 

privátní i rodinné lekce jógy
SM systém MUDr. Smíška – pohybový pro-
gram pro léčbu, regeneraci a prevenci po-

ruch páteře a pohybového aparátu zejména 
v důsledku sedavé práce a jednostranného 

zatížení; vhodné pro všechny věkové 
skupiny (děti od 6 let, sportovci, střední věk, 

senioři, těhotné a ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž - jemná a hluboce 
relaxační technika pro podpoření samoo-

zdravných procesů v těle.

 - 69. narozeniny
Hudební večer s živě hranými písněmi K.Kryla.
18. 4. (čt) od 19h – LUCIE REDLOVÁ &. 

GARDE
Folkrockový koncert talentované písničkářky 

a její doprovodné kapely.
18. 4. (čt) od 21h – JAM SESSSION
Každý sudý týden pravidelné hudební 

svobodné jamování.
25. 4. (čt) od 19h – FOLK &. COUNTRY 

JAM SESSION
Pravidelné setkání a hudební jamování 

příznivců muziky vonící dálkami, ohněm.
26. 4. (pá) – BLUES ŠAMAN PEDRO &. 

JÁN HITO HURTÍK (SK) 
Potulný muzikant, básník, bard „spievajúci o 

tom, čo žije...“ a jeho host.
30. 4. a 1. 5. (út-st) od 16h – FREEDEC-

KÝ MAJÁLES U ARNOŠTA
Jarní veselení na sluncem vyhřáté terase.

O skvělou hudbu se postarají pečlivě 
vybraní umělci.

Aktuální výstava: ROMAN GÁL – Mys-
teria barev

Výstava obrazů člena frýdeckého V-Klubu 
Romana Gála, malíře, jenž chce svou tvor-
bou ozářit lidem pobyt na této planetě.

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
POHLEDY NA NÁŠ FRÝDEK A MÍSTEK

Potrvá do 28. dubna 2013.
JIŘÍ SIBINSKÝ – FRAGMENTY KRAJINY
Vernisáž ve čtvrtek 11. dubna v 17 hodin ve 
výstavních síních Frýdeckého zámku.
Potrvá do 2. června 2013.

LÉTA LÉTÁNÍ
o pilotech, letadlech, letištích

Vernisáž v neděli 28. dubna v 15 hodin 
v muzejních síních Frýdeckého zámku. Ná-
vštěvníci se mohou těšit na ukázku modelá-
řů na zámeckém nádvoří.

Potrvá do 15. září 2013.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE
Středa 10. dubna v 19 hodin – Rytířský sál 

Frýdeckého zámku
Šestý zámecký koncert

JAN ŠKRDLÍK – violoncello
KATEŘINA SCHWARZOVÁ – viola da gamba

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Úterý 9. dubna v 16.30 hodin – Zelený dům 
na Zámecké ulici ve Frýdku

LÁZNĚ A LÉČIVÉ PRAMENY NA MORA-
VÉ A VE SLEZSKU I.

Lázeňské areály Darkov, Karviná, Klimko-
vice, Komorní Lhotka, Karlova Studánka 
– jejich historie a přítomnost. Doplněno 
dataprojekcí.
Čtvrtek 18. dubna v 16.30 hodin – Zelený 

dům na 5. dubna v 18:00 
Cestovatelská přednáška: 

Monika a Jirka Vackovi – Uruguay, Paraguay, 
Brazílie, knihovna Místek, Modrý salonek

PŘÍBĚHY POUTNÍKŮ
Základní kámen Baziliky Minor Navštívení 
Panny Marie ve Frýdku byl položen před 
273 roky. Ale již před tímto datem do Frýdku 
přicházely desetitisíce poutníků z celé Mo-
ravy a Slezska. Historie mariánských poutí 
a mariánského chrámu ve Frýdku, další 
poutní místa v oblasti Beskyd a Pobeskydí 
a jejich historie.
Čtvrtek 25. dubna v 16.30 hodin – přednáš-

kový sál v Zeleném domě
Zmizelé ulice a zákoutí ve Frýdku-Místku
Pomyslná procházka ulicemi starého Frýdku 
a Místku prostřednictvím historických map, 
plánů, studií a dobových pohlednic a foto-
grafií. Srovnání historických záběrů se sou-
časnou podobou konkrétních míst na území 
Frýdku-Místku. Další část z cyklu populár-
ních přednášek.

Pondělí 9.00 – 12. 00 10.00 – 10.30 ZPÍVÁNKY 
Úterý 9.00 – 12.00 BESEDY, POHÁDKY, 
PŘEDNÁŠKY. MOŽNOST HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Středa 9.00 – 12.00 CVIČENÍ S DĚTMI 
15.00 – 18.00 16.00 – 16.30 ODPOLEDNÍ 
TVOŘENÍ 
Čtvrtek 9.00 – 12.00 10.00 – 10.30 VESELÉ 
TVOŘENÍ PRO MAMINKY I DĚTI 
Pátek 9.00 – 12.00 10.00 – 10.30 VÝTVARKA 
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Základní umělecká škola ve Frýdku-Místku 
připravila I. ročník mezinárodní kytarové soutěže 
Fernanda Sora. Soutěž se uskuteční v sále školy 
ve dnech 26. a 27. dubna. Soutěže se zúčastní 

více než 90 mladých kytaristů ve věku 8-17 let z 
ČR, Slovenska a Polska.

Soutěž je veřejná a v rámci soutěže se rovněž 
uskuteční kytarový recitál předního slovenského 

kytaristy Jána Labanta.

Mezinárodní kytarová soutěž


